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Cyriel Buysse behoort tot een merkwaardige familie die aan ons land een aantal
eminente schrijvers, cultuurdragers en ook geleerden als Julius Mac Leod, Paul, Leon
en Louis Fredericq heeft geschonken. Stammoeder van de families Fredericq en
Buysse-Loveling was Marie Comparé, geboren te Nevele in 1791 en aldaar overleden
in 1879. Ze is tweemaal gehuwd geweest: eerst met Jacques Fredericq en daarna met
Herman Antoon Loveling, afkomstig uit Papenburg bij Hannover, vader van de
bekende schrijfsters Rosalie en Virginie, die als de gezusters Loveling de
literatuurgeschiedenis zijn ingegaan, en van Pauline, Buysses moeder, die niet het
literair talent bezat van haar jongere zusters, maar toch ook een uitzonderlijke vrouw
moet zijn geweest: een beminnelijke, fijngevoelige, dichterlijke natuur. Naast haar
nuchtere, eerder stugge en autoritair aangelegde man was zij in het gezin de zachte,
liefdevolle en begrijpende moeder en voor haar zoon Cyriel, ook in latere jaren, de
veilige toevlucht in dagen van hulpeloosheid en verwarring.
Louis Buysse had zich te Nevele door zijn werkkracht en ondernemingszin tot een
welgesteld nijveraar weten op te werken. Hij vestigde zich in 1865 met zijn gezin in
de Tieltstraat, thans Cyriel Buyssestraat, waar hij een fabriek oprichtte die stilaan
werd uitgebreid. Hij behoorde tot de notabelen van de gemeente en was van 1879
tot 1884 liberaal gemeenteraadslid en schepen. De schoolstrijd te Nevele, door
Virginie Loveling in haar roman Sophie [1885] beschreven, maakte een einde aan
zijn politiek mandaat. Zijn liberalisme blijkt niet van bijzonder principiële en
combattieve aard te zijn geweest. De politiek liberale traditie werd in de familie
echter voortgezet door zijn zoon Arthur [1864-1926] en zijn dochter Alice
[1868-1963].
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Het Nevele, waar Cyriel Buysse op 20 september 1859 geboren werd, was een arme
landbouwgemeente die nog steeds de nasleep ondervond van de rampen die een
twintigtal jaren vroeger onze Vlaamse gewesten hadden geteisterd. Handel en
nijverheid konden er slechts moeilijk uitbreiding nemen, doordat Nevele niet
verbonden was met het spoorwegnet, een omstandigheid die de afzondering van de
gemeente, die nochtans slechts een twaalftal kilometer van Gent verwijderd is, nog
in de hand heeft gewerkt. Daarentegen bezat Nevele een soort reservaat van brute
en elementaire natuurkracht: de beruchte Zijstraat, door de inwoners zelf ‘den Hul’
genoemd. Daar leefden, in hun lage huisjes, de stropers en boeven die de schrijver
van Het Recht van de Sterkste zo trouw en treffend heeft weergegeven. Maar ook
allerlei andere facetten van het dorpsleven van toen heeft Buysse opgenomen in een
oeuvre dat een hele wereld oproept die nu bepaald tot het verleden behoort.
De jonge Buysse bezocht de dorpsschool te Nevele en werd daarna naar Gent
gestuurd, waar hij de lessen volgde aan de stadsschool Onderstraat, de Middelbare
school en de ‘section professionnelle’ van het atheneum. Hij logeerde er bij de familie
Fredericq, waar de geest meer uitgesproken vrijzinnig en anticlericaal was dan te
Nevele, en was, naar het oordeel van zijn twee jaar oudere neef Simon Fredericq,
‘un médiocre élève, plus expert à imiter le miaulement des chats et à faire des ricochets
sur l'eau que soucieux d'apprendre les règles d'un commerce auquel on le destinait’.
In zijn omgang met de jongere kinderen van dokter Cesar Fredericq, een halfbroer
van zijn moeder, zal de jonge Buysse ruime gelegenheid hebben gevonden om zijn
rudimentaire kennis van het Frans bij te werken, want in het gezin te Nevele werd
vrijwel uitsluitend Vlaams, d.i. het Nevelse dialect, gesproken. In 1875 werd hij
echter, zonder zijn studies te hebben voltooid, door zijn vader naar Nevele
teruggeroepen, om er ‘met de arbeiders, gelijk de arbeiders’, in de praktijk van het
bedrijf te worden opgeleid. ‘Het was er in 't geheel geen “sinecure”’, zou Buysse
later schrijven. ‘Vroeg opstaan, vóór 7 uur in de fabriek tot 12; en weer in de fabriek
of op 't bureau van 1 tot 7. Ik leerde er al de verschillende vakken.
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Ik kan een stoommachine drijven; lijn- en raapkoeken maken, graan malen, zaad en
haver cylindreeren. Ik kan ook Cichoreiwortels droogen: de zwaarste en meest
uitputtende arbeid dien ik ken. - Ik werd physiek heel sterk. Mijn geest werd gevoed
door lectuur, 's avonds en in mijn schaarsche ontspanningsuren. Mijn moeder, en
vooral mijn tante V. Loveling steunden mij daarin. Mijn vader, - man van de
praktische daad, - vond het tijdverspilling. Daardoor ontstond op den duur een conflict
tusschen hem en mij. Ik zag geen uitkomst voor mij in de te Nevelachtige industrie
en snakte naar een ruimer levensveld...’ In de roman Zoals het was [1921], die nooit
herdrukt werd en in deel 3 van het Verzameld Werk zal worden opgenomen, heeft
Buysse het leven en de hele atmosfeer in de fabriek van zijn vader op meesterlijke
wijze weergegeven en ons ook de amoureuze perikelen verhaald van de zoon des
huizes. We krijgen er tevens een kijkje op de opkomst van het socialisme op de
Vlaamse buiten.
Cyriel Buysse is geen literair wonderkind geweest. Hij is bijna zesentwintig als
hij in de literatuur debuteert. Van 5 september tot 10 oktober 1885 wordt in Het
Volksbelang het verhaal Het Erfdeel van Onkel Baptiste als feuilleton gepubliceerd,
aan de lezers van het Vlaams-liberale weekblad voorgesteld als ‘de eersteling van
een jong schrijver, die ons geroepen schijnt om eene eervolle plaats in de rij onzer
Zuid-Nederlandsche letterkundigen te nemen’. En de inleider - of inleidster vervolgde: ‘Eigenaardig heeft hij zijn onderwerp behandeld; vooral getuigt het van
een diep gevoel van het natuurschoon en met treffende waarheid zijn de toonelen uit
het boerenleven geschetst’. De merkwaardige, bijna ‘profetische’ tekst is niet
ondertekend, maar in zijn exemplaar van Het Volksbelang, bracht Paul Fredericq
met potlood de naam Virginie Loveling aan, wat dan tevens de gangbare voorstelling
zou bevestigen volgens welke het - althans officiële - literaire debuut van de jonge
Buysse onder de beschermende vleugels van zijn tante is geschied. In ieder geval
introduceerde ze haar neef het jaar daarop in het Nederlandsch Museum, het tijdschrift
van Paul Fredericq, Willem Rogghé en Max Rooses. Daar verschijnt ook de
uitgebreide
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novelle Guustje en Zieneke, in februari 1887 voltooid en nog hetzelfde jaar ook als
afzonderlijke publikatie gedrukt. Het schuchter realisme van deze ‘schetsen uit het
boerenleven’ ligt nog helemaal in de lijn van de traditie en kondigt nog nergens het
somber naturalisme aan van De Biezenstekker die in het juninummer 1890 van De
Nieuwe Gids zal verschijnen en zelfs voor Buysses onmiddellijke omgeving een
volslagen verrassing zal zijn. Daar is echter ook een meer clandestien debuut van
Buysse in de literatuur, enkele maanden voor het traditionele, we bedoelen de
zogenaamde Verslagen over de Gemeenteraad van Nevele, die begin 1885 anoniem
werden verspreid. Ze werden nog onlangs door Johan Taeldeman opnieuw onder de
aandacht gebracht en in hun historisch kader en literair perspectief geplaatst. Zo is
duidelijk geworden dat deze Verslagen meer zijn dan gelegenheids-publikaties met
satirische inslag, maar te beschouwen zijn als volwaardige literaire scheppingen,
waarin het aandeel van de verbeelding niet gering is geweest. Buysse toont er zich
reeds een meester in het hanteren van de dialoog die, om wille van de levensechtheid
en natuurlijk ook als komisch element, in het dialect wordt weergegeven, een procédé
dat hij enkele jaren later ook in zijn romans en verhalen zal aanwenden. De na de
verkiezingsnederlaag van de liberalen weer aan het roer gekomen katholieke
burgemeester van zijn kant spreekt gebrekkig Vlaams. Zo preluderen deze Verslagen
op het latere toneelwerk en vertonen ze in hun onbevangen realisme een aantal
kwaliteiten van het rijpere werk: een scherp observatievermogen, met die voor Buysse
zo kenmerkende zin voor het tekenende detail, en daarbij de gave om het
waargenomene op accurate en indringende wijze weer te geven. ‘Ik zie de
werkelijkheid vóór mij en op de werkelijkheid, die als beeld in mijn hoofd zit, ga ik
bouwen. Maar er komt zooveel bij en er gaat zooveel af. In mijn werk is het gedeelte
van de verbeelding zeer groot’, zou Buysse in 1913 aan d'Oliveira verklaren.
In september 1886 werd Buysse door zijn vader naar Amerika gestuurd, zogezegd
voor zaken, maar in werkelijkheid als gevolg van wat zijn zuster ‘un écart amoureux’
heeft genoemd. Dat eerste verblijf van vier maanden - het zou
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tussen 1891 en 1893 nog door drie andere worden gevolgd - heeft op de ontvankelijke
jongeman ongetwijfeld een diepe indruk gemaakt en wij mogen aannemen dat hij
bij zijn terugkeer zijn omgeving met andere ogen is gaan zien en een scherpere kijk
heeft gekregen op de erbarmelijke sociale verhoudingen op het Vlaamse platteland.
Na het bescheiden succes van Guustje en Zieneke publiceert Buysse in de drie,
vier volgende jaren nog enkele stukken in het Nederlandsch Museum. Een deel
hiervan is door zijn verblijf in Amerika geïnspireerd en dat is ook het geval met het
toneelstuk Het Geheim van Miss Lansing, vermoedelijk uit 1889, dat hij echter niet
zal uitgeven.
Om niet volledig te verzinken in de banaliteit van het dorpsleven richt hij een soort
literaire kring op: Le Caveau, die enkele families uit Nevele en omgeving omvatte.
Lang schijnt hij niet te hebben bestaan. Zijn liberale strekking was een doorn in het
oog van de plaatselijke geestelijkheid en het ontbrak de leden ongetwijfeld aan echte
literaire belangstelling, om niet eens te spreken van talent, dat enkel bij Buysse
aanwezig schijnt te zijn geweest. De vermoedelijk vrij korte episode van Le Caveau
zal Buysse echter materiaal aan de hand doen voor de roman Sursum Corda!
Van groter betekenis was zijn kennismaking met Emmanuel de Bom, in wie Buysse
een sympathieke jonge man leerde kennen die blaakte van enthousiasme voor alles
wat nieuw en vooruitstrevend was, ook op het literaire vlak, en hem ten slotte zou
weten te winnen voor Van Nu en Straks. Daar ze, door allerlei omstandigheden,
weinig gelegenheid hadden elkaar te ontmoeten, hebben ze in de jaren 1890-1895
vrij druk gecorrespondeerd. De brieven van De Bom zijn jammer genoeg verloren
gegaan.
De oudst bewaarde brief van Buysse is van 28 juni 1890. Daarin dankt hij De Bom
voor zijn waarderende woorden over De Biezenstekker, die zojuist in De Nieuwe
Gids was verschenen: ‘Uw goede waardeering over mijn “Biezenstekker” deed mij
het grootste genoegen. Ik zend er u een afdrukje van. Afschuwelijk is mijne bijdrage
stellig; maar schoon, dat is wat anders. Mijn tante Loveling, Paul Fredericq, bijna
heel de letterkundige struik onzer familie heeft
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de verschijning mijner novelle met een algemeen “tolle” begroet. Niet zonder eenig
talent geschreven, niet banaal, o neen, maar afschuwelijk! afgrijselijk! Ik geloof
inderdaad dat ik een weinig te ver ben gegaan: en nochtans - dergelijke
geschiedenissen en nog veel akeliger heb ik weten gebeuren. Ge vraagt mij wanneer
ik eens een Oost-Vlaanderschen naturalistischen roman schrijf? Ik ben er aan bezig,
ik heb mij voorgesteld een heel gedeelte van ons Vlaamsche volk dat tot dus toe
nagenoeg onbekend bleef in mijne werken te doen optreden’.
De roman, waar Buysse toen aan werkte, was ongetwijfeld Het Recht van de
Sterkste, die eerst in het najaar van 1893 zou verschijnen, maar die reeds begin 1891
voltooid was, want op 4 februari van dat jaar deelt Buysse aan Kloos mee dat hij een
roman gereed heeft ‘die anders opgang zal maken dan De Biezenstekker’. Enkele
weken later stuurt Buysse het manuscript van Het Recht van de Sterkste naar Kloos,
maar deze acht het werk minder geschikt voor De Nieuwe Gids. ‘Ik ben bezig’, aldus
Kloos in een brief van 1 mei 1891, ‘onder al mijne werkzaamheden door, van tijd
tot tijd een stukje van uw roman te lezen. Ik geloof dat hij goed is, maar ik vrees dat
hij als tijdschriftartikel te veel sexueele dingen behandelt, dan dat hij in zijn geheel
zou kunnen opgenomen worden. Wilt gij mij echter uwe belangen toevertrouwen,
dan zal ik gaarne trachten er een uitgever voor te vinden’.
De roman is inderdaad dank zij de tussenkomst van Kloos, bij W. Versluys, de
uitgever van De Nieuwe Gids, verschenen en in het tijdschrift zelf werden, onder de
titel Trouwpartij, het elfde hoofdstuk en het begin van het twaalfde opgenomen, als
fragment ‘uit een roman die eerlang zal verschijnen’. Dat alles gebeurde echter pas
in het najaar van 1893, ruim twee jaar later dus. Heeft Buysse wellicht eerst, zoals
uit de verdere briefwisseling met Kloos kan worden afgeleid, onderhandelingen met
een andere uitgever gevoerd, die dan geen resultaat opleverden, of heeft hij, zoals
hij het in december 1893 aan Alfons de Cock schreef, geaarzeld het werk aan de
openbaarheid prijs te geven? Het laatste is niet onmogelijk, want Buysse kan niet
zonder reden hebben ge-
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vreesd dat de publikatie van deze uitgesproken naturalistische roman zijn niet al te
goede reputatie nog meer in het gedrang zou brengen. Buysse heeft in ieder geval in
die jaren zware zorgen, zowel op het financiële als op het sentimentele vlak, en het
is begrijpelijk dat zijn literaire plannen daardoor naar de achtergrond werden
verschoven. Tewerkgesteld in de familiezaak, is hij financieel volkomen afhankelijk
van zijn vader, die in de literaire ambities van zijn zoon enkel een soort alibi ziet om
zijn werk voor de fabriek te verwaarlozen. Vader Buysse ergert zich bovendien over
het gedrag van zijn zoon, dat aanleiding geeft tot praatjes en kwaadsprekerij en een
huwelijk met een meisje van goeden huize, - het enige middel voor Cyriel om in de
ogen van zijn vader als opvolger of associé weer acceptabel te worden, - in de weg
staat.
Vermoedelijk is de verhouding tussen vader en zoon in 1891 weer onhoudbaar
geworden, want in mei van dat jaar vertrekt Buysse opnieuw naar Amerika. Hij komt
spoedig terug, blijkbaar om de nodige fondsen bijeen te brengen om een fabriek op
te richten, reist in augustus weer af en blijft zeven maanden in Jersey City. Midden
maart 1892 is hij uit Amerika terug en op 4 april schrijft hij aan De Bom dat hij
voortaan wat meer tijd zal hebben om zich met literatuur bezig te houden. Uit de
lente- en zomermaanden zijn geen brieven aan De Bom bewaard. Wel valt de drukke
correspondentie te noteren die hij van mei 1892 af voert met de twintigjarige dochter
van de bekende criticus en kunsthistoricus Max Rooses, conservator van het Museum
Plantin te Antwerpen. Buysse had het meisje het jaar tevoren, in juli 1891, tussen
twee reizen naar Amerika, te Gent ontmoet. De aantrekkelijke jongedame moet op
de meer dan tien jaar oudere Buysse een diepe indruk hebben gemaakt, want
onmiddellijk deed hij een aanzoek, dat echter door vader Rooses werd afgewezen.
Na zijn terugkeer uit Amerika, in de lente van 1892, waagt hij een nieuwe poging.
Hij heeft inmiddels van Rosa Rooses, die buiten het weten van haar vader om, met
Buysse aan het corresponderen is gegaan, vernomen dat de weigering van Rooses
het gevolg was van de ongunstige inlichtingen die Paul Fredericq over Buysses le-
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venswandel aan zijn Antwerpse vriend had meegedeeld. Op 9 juni stuurt Buysse aan
Max Rooses een uitvoerige brief, waarin hij zijn versie van de feiten geeft, en doet
hij een nieuw aanzoek. De reactie van Rooses blijft negatief, maar het meisje zal het
in hoofdzaak briefwisselend contact pas in mei 1893 definitief afbreken. Dan heeft
Buysse echter al een vierde en laatste verblijf in Amerika, van einde december 1892
tot begin maart 1893, achter de rug. Een nieuwe poging om een huwelijk aan te gaan
met een meisje van zijn stand en ontwikkeling - zijn verloving met Louise Beaucarne
was twee jaar tevoren al in gelijkaardige omstandigheden verbroken - is deerlijk
mislukt.
De houding van zijn neef Paul Fredericq in deze aangelegenheid heeft hem diep
gegriefd en heeft zijn wantrouwen tegen de flaminganten nog versterkt. Meer dan
een romantische idylle is de verhouding niet geweest, maar voor Buysse moet ze
toch heel wat hebben betekend, want de brieven zelf heeft hij, tegen zijn gewoonte
in, zorgvuldig bewaard. Het zijn boeiende en vaak ontroerende documenten, die ook
met betrekking tot zijn werk niet zonder betekenis zijn. Zo wordt de biografische
achtergrond van Wroeging [1894] en Mea Culpa [1895] wel enigszins belicht door
een passus als deze: ‘dat gij een kind hebt, naar het schijnt ziet gij het heel gaarne,
gij kleedt het, het gelijkt op u, noemt u vader, - gij gaat nog altijd met zijn moeder,
gij wacht haar af om met haar uit te gaan zoo dikwijls het haar mogelijk is’. En in
dezelfde brief, bij de verdere opsomming van de ‘inlichtingen’ die Paul Fredericq
over Buysse aan Max Rooses heeft doorgegeven: ‘Gij leest het liefst vuile, slechte
boeken en doet uw best in dien aard te schrijven. Als ge het niet beleefd hebt, moet
gij het toch gedacht hebben. Is dat boek dat men in Holland gaat uitgeven dat waarvan
gij verleden jaar bij P.D.P. spraakt en dat ik u moest belooven niet te zullen lezen?
Och, neen, liefste, schrijf toch zulke boeken niet meer, waarvoor ik mij moet
schamen’, waaruit blijkt hoe weinig Buysses naturalisme bij een Fredericq, een
Rooses in de smaak viel en waar we tevens vernemen dat de auteur zelf Het Recht
van de Sterkste geen voor jongedames bijzonder geschikte lectuur achtte. En in een
andere brief:
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‘Gij hadt vroeger toch beloofd van geene ruwe boeken te doen drukken, waarom
zoudt gij het toch willen doen, ge weet dat ik het niet verdragen kan, ik kan ze niet
lezen van schrijvers die ik niet ken. Wat moet ik doen als het van u komt?’ Maar dan
toch weer: ‘Nu, als ge overtuigd zijt dat ge er uw naam zoudt mede maken zal ik van
mijn hart een steen maken en het toch verdragen’.
Buysse zou met zijn nieuw boek inderdaad ‘zijn naam maken’, want de publikatie
van Het Recht van de Sterkste bracht hem met een slag in de literaire actualiteit,
zowel in Nederland als in Vlaanderen. Het werd echter een ‘succès de scandale’,
want de literaire kritiek, die Buysses talent erkende, nam meestal hevig aanstoot aan
de ‘amorele’, dit is niet uitdrukkelijk moraliserende, strekking en aan wat de
beoordelaar van De Gids ‘gewilde grofheden en vuilheden’ noemde. Dit laatste
verwijt heeft de auteur resoluut van de hand gewezen. ‘Men beschuldigt mij’, schrijft
hij op 9 december 1893 aan Alfons de Cock, die hem had meegedeeld dat hij de
roman in Het Volksbelang zou bespreken, ‘in “Het Recht van den Sterkste” opzettelijk,
om het louter vermaak ontstichting te verwekken, vooral pornographische toestanden
te hebben geteekend: men schijnt zelfs te willen beweren, dat ik niet anders schrijven
kan. Ik heb, dienaangaande, het geweten klaar. Ik ben eenvoudig niet
achteruitgeschrokken voor de waarheid; ik zou mijn boek veel liever anders mogen
schrijven hebben, ik heb er zelfs mede geprobeerd; maar het was valsch: ik voelde
dat ik in den aangevangen trant moest voortgaan, of het heelemaal in den steek laten’.
Toch heeft ook Alfons de Cock in zijn bespreking, die kort daarop in Het
Volksbelang en ook in het Nederlandsch Museum verscheen, tot op zekere hoogte
gelijkaardige bezwaren laten gelden, zij het ook op meer genuanceerde wijze
geformuleerd en meer steunend op artistieke dan op morele gronden. ‘Het werk’,
aldus De Cock, ‘is met veel talent geschreven, en telt menige schoone, aangrijpende
bladzijde, vol van een treffend realisme; doch mij komt het voor dat de heer Buysse,
in zijne zucht om natuurgetrouwe tooneelen te malen, hoe stuitend ook, wel eens het
doel voorbijstreeft, en, door overdrijving, onwaarschijnlijk wordt’. En verder:
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‘De schrijver hecht blijkbaar niet aan moraliseeren; hij denkt ongetwijfeld, en wel
te recht, dat kunst onafhankelijk is van eene zedelijke strekking. 't Is hem alleen te
doen om waar te zijn en artistiek werk te leveren. Doch, al behoor ik niet tot de
preutschen, ik zag hier zekere ultra-naturalistische gesprekken en tooneelen liever
min gekleurd; het boek zou er enkel bij winnen en even waar zijn. Immers, de
volstrekte, naakte waarheid kan in dergelijke gevallen nooit geschreven worden’ en
hij besloot zijn bespreking met de wens ‘dat de heer Buysse zijn naturalisme wat
matige’. De auteur heeft met deze wens wel degelijk rekening gehouden en in al zijn
verder werk het obscene en meestal ook het platte en vulgaire angstvallig vermeden,
wat nochtans niet belet heeft dat de ongunstige indruk, door Het Recht van de Sterkste
gewekt, zeer lang is blijven nawerken.
Toch zijn er, vrij kort na het verschijnen van het werk, ook enkele uitgesproken
en zelfs onverdeeld gunstige reacties geweest en we willen hier naast het oordeel
van de enthousiaste De Bom - ‘een zwaar, donkerrood boek, als gestold bloed, slordig
van stijl, machtig van vleeschlijke kracht, een wreed boek’ - ook dat van de meer
bezadigde Vermeylen aanhalen die in zijn bespreking van de beslissing en van het
verslag van de jury van de ‘Vijfjaarlijksche Wedstrijd voor Nederlandsche
Letterkunde’ 1889-1894, Het Recht van de Sterkste tegen het bekroonde Een dure
Eed van Buysses tante uitspeelde: ‘Hadden de critici van den vijfjaarlijkschen
wedstrijd hun beoordeling niet gegrondvest op een dogma, een begrip van 't “ware”
en 't “goede”, dat buiten het kunstwerk gegrepen werd, dan ware de vergelijking
tusschen Een dure Eed en Het Recht van den Sterkste wel heel anders uitgevallen.
De boeren van Nevele, die Buysse zeker anders gezien heeft dan Virginie Loveling,
schilderde hij zooals hij die zag; van zijn werk onthoud ik alleen dat er een
natuurkracht in woelt, waarnevens de bekroonde roman, met zijn vuns fabeltje en
stokkerige zinnetjes, toch maar heel droog en bloedloos schijnt’.
De eens zoveel aanstoot gevende scènes als die van de verkrachting [II] en die van
de wiedsters [V], of ook de liedjes op het trouwfeest [XIII] schijnen thans niemand
meer te
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hinderen en het is in dat opzicht wel bijzonder illustrerend dat in 1967 en 1972 nieuwe
edities van Het Recht van de Sterkste gebracht werden door een uitgeverij die zich
zeker niet heeft doen opmerken door het publiceren van gewaagde boeken. Ook toen
nog onlangs de toneelbewerking van J. Christiaens werd opgevoerd waarin genoemde
scènes integraal waren opgenomen, heeft dat blijkbaar niemand verontrust. Toch zal
een bewerking voor het toneel - ook Buysse zelf heeft er zich aan gewaagd - nooit
een dramatische uitbeelding kunnen geven van een van de hoogtepunten van het
werk, de beruchte nachtelijke strooptocht [XXIV-XXV], wellicht een dankbare opdracht
voor een bekwaam cineast?
Alfons de Cock heeft in zijn bespreking Buysse ‘een volgeling’ van Zola genoemd
en gewezen op een zekere overeenkomst tussen Het Recht van de Sterkste en La
Terre. Een vergelijking met L'Assommoir ligt echter veel meer voor de hand, zoals
Van Vreckem op nadrukkelijke en overtuigende wijze heeft aangetoond. Van slaafse
navolging kan hier echter geen sprake zijn. Buysse zelf heeft het heel juist
geformuleerd, toen hij in 1913 aan d'Oliveira verklaarde: ‘“Het Recht van den
Sterkste” is bepaaldelijk onder den invloed van Zola geschapen. Ik bedoel natuurlijk
niet, dat ik geïmiteerd heb, maar wel dat het procédé, de visie van Zola, is toegepast
op deze lui en deze toestanden’: de bewoners en de toestanden namelijk van de in
Nevele beruchte Zijstraat, die Buysse uit eigen ervaring maar al te best kende en die
hij opnieuw zal laten optreden in Schoppenboer [1898]. Toen Herman van
Puymbroeck in 1911 met Buysse Nevele bezocht, ontmoette hij er nog enkele figuren
uit Het Recht van de Sterkste. Reus Balduk was toen echter al overleden en Witte
Manse naar Amerika vertrokken. In 1913 vertelt Buysse over zijn ontmoeting met
Donder de Beul die twintig jaar vroeger met enkele van zijn kornuiten naar Argentinië
was vertrokken, waar twee van hen de dood hadden gevonden, maar nu was
teruggekeerd. En met onverholen sympathie en bewondering denkt hij terug aan ‘die
nachtelijke vischvangst in de vijvers van 't kasteel, toen ze den dam doorbraken en
daar den visch met ladingen opvingen’ en andere exploten. In 1927 schrijft hij met
ontroering over de

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

XX
dood van diezelfde Donder de Beul: ‘Ik had hem zoo goed gekend en hoe dikwijls
was ik niet op zijn gewaagde strooptochten mee geweest’. We kunnen het dan ook
met De Cock ten volle eens zijn waar hij schrijft: ‘het onderwerp door den heer
Buysse behandeld, is zijn volle eigendom’, maar dat neemt niet weg dat hij, zonder
het voorbeeld van Zola, vermoedelijk nooit op het denkbeeld zou zijn gekomen de
‘pittoreske kerels’ van de Zijstraat tot de helden van een roman te maken.
Buysse kende het werk van Zola vermoedelijk al in 1888. Hij bezat in ieder geval
L'Assommoir en La Terre, respectievelijk in de edities van 1886 en 1887. Hij heeft
aan d'Oliveira trouwens geredelijk toegegeven dat hij ‘bepaaldelijk onder den invloed
van Zola’ had gestaan en ook later, toen hij voor de naturalistische formule minder
was gaan voelen, heeft hij steeds blijk gegeven van een grote bewondering voor het
oeuvre van de Franse naturalist. Voor diens erfelijkheidstheorie echter, het bindmiddel
bij uitstek van Les Rougon-Macquart, die, Buysse erkent het, Zola de gelegenheid
had gegeven ‘enkele romans te schrijven, groot en aangrijpend als monumenten van
onvergankelijke sterkte en schoonheid’, voelde hij weinig en het is typerend dat de
meest ingrijpende wijziging die hij in de tweede druk van Het Recht van de Sterkste
[1924] heeft aangebracht precies bestond in het schrappen van een passage waar,
naar het hem later voorkwam, een te grote nadruk werd gelegd op de herediteit en
deze onmaatschappelijken te ongunstig werden voorgesteld, te zeer van het standpunt
uit van iemand die zich oneindig boven deze lieden verheven voelt. De passus komt
voor in het hoofdstuk waarin de terugkeer uit de gevangenis van de stropers wordt
beschreven, in deze editie p. 127, na r. 3. Hij luidt: ‘En, op die afkeerige
boeventronies, met hun ingedrukte en misvormde hersenpannen; op die lage
voorhoofden, waar de dicht opeengeplante, borstelige haren, schier tot op de lijn der
wenkbrauwen nederdaalden; in hun lichamelijke gebreken en hun gansche physieke
vervallenheid, straalde nu ook treffender de zedelijke degradatie door. Men herkende
duidelijk in hen de vertegenwoordigers van een der laagste sporten der
maatschappelijke ladder; de tot het
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merg der beenderen bedorvene nakomelingschap van verscheidene stammen
bandieten, een geslacht, waaruit alle goede en herscheppende elementen verdreven
waren en vervangen door een uiterste, eenige macht: de macht, de vitaliteit der
erfelijke Ondeugd’.
Toen Het Recht van de Sterkste in het najaar van 1893 verscheen was de publikatie
van de eerste reeks [april 1893-oktober 1894] van het tijdschrift Van Nu en Straks,
onder de redactie van Cyriel Buysse, Prosper van Langendonck, Emmanuel de Bom,
August Vermeylen, al in volle gang. Reeds in juli 1890 was er in de brieven van
Buysse aan De Bom sprake geweest van de oprichting van een tijdschrift dat Vrije
Kunst zou heten, maar daarvan is toen niets in huis gekomen. Pas in september 1892
nemen de plannen tot de stichting van het nieuwe tijdschrift concrete vormen aan,
dat op voorstel van Vermeylen Van Nu en Straks wordt gedoopt, hoewel Buysse zelf
meer voelde voor Vrije Kunst. In de mondelinge besprekingen die de publikatie
voorafgingen, heeft Buysse weinig aandeel gehad. Hij kan zich moeilijk vrijmaken
om de redactievergaderingen bij te wonen en verblijft bovendien van eind december
1892 tot begin maart 1893 in Amerika. Wel heeft hij in een brief van 5 oktober 1892
aan De Bom zijn instemming betuigd met de inhoud van het prospectus, hem twee
lijsten van mogelijke abonnees laten geworden en voor zijn vertrek naar Amerika
het verhaal Moeder afgestaan dat, naast bijdragen van de drie andere redacteurs,
wordt opgenomen in het eerste nummer dat, kort na zijn terugkeer uit Amerika, in
april 1893 het licht ziet. Van Buysse verscheen in Van Nu en Straks verder enkel
nog Op een Zomeravond en wel in het laatste nummer [oktober 1894]. Aan de tweede
reeks heeft Buysse niet meer meegewerkt, hoewel Dr. Schamelhout die medewerking
had gevraagd en Buysse die ook had beloofd in de vorm van een van de beste
hoofdstukken van de nieuwe boerenroman waar hij toen, begin 1896, aan werkte,
nl. Pijke Zot, later omgedoopt tot Schoppenboer en pas in 1898 verschenen. In maart
1895 was echter een zekere verwijdering tussen Buysse en de andere redactieleden
ontstaan, toen deze weigerde zijn aandeel in de nog te vereffenen drukkosten van de
eerste reeks
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van het tijdschrift op zich te nemen. Buysse rechtvaardigde zijn houding tegenover
De Bom en we menen niet dat hij hier opzettelijk de precaire toestand van zijn
financies overdrijft: ‘Reeds verleden jaar heb ik u gezegd dat mijn vader mij de vivres
gecoupeerd heeft; welnu dat is nog niet veranderd, integendeel. Indien het niet was
dat ik geld win met schrijven, ik zou in de zwartste armoede zitten’. Buysse zal in
de jaren die volgen inderdaad zijn activiteit meer en meer gaan verleggen naar het
literaire en op dat vlak sedert zijn definitieve terugkeer uit Amerika, een buitengewone
bedrijvigheid aan de dag leggen.
Einde 1893 is hij bijna klaar met een nieuwe ‘sociale’ roman, waarmee hij tevens
het bewijs wil brengen dat hij ook anders kan schrijven dan in de naturalistische
trant. Op 5 december 1893 schrijft hij aan De Bom: ‘Ik werk aan een nieuwen
grooteren roman, getiteld “Sursum Corda!” - hij is bijna geschreven - “à base
naturaliste” of liever, “réaliste, avec l'envolée idéale vers le symbolisme mystique”.
't Is tevens een sociale roman. Ik werk er reeds 2 jaar aan, en hoop eenig succes er
mede te behalen. Ik voel ook een groote kracht die mij terug naar 't Ideëele trekt’.
En enkele dagen later laat hij, in een brief aan Alfons de Cock, op enkele bedenkingen
bij Het Recht van de Sterkste volgen: ‘Nu, ik geloof niet, dat ik in dien trant zal
voortgaan. Ik heb een tweede, grooter werk geschreven, getiteld “Sursum Corda!”,
een roman over de Burgerij, en tevens een sociale roman, die heel verschillend
opgevat is. Het ruwe, het dierlijke is er uit verbannen. Wat waar is in het Recht van
den Sterkste zou valsch worden in Sursum Corda. Ik zal dit boek niet seffens uitgeven,
ik bewaar het tot antwoord voor dezen die mij van moedwillige en onartistieke
pornographie beschuldigen’. De roman verschijnt enkele maanden later in De Gids
en kort daarop ook in boekvorm.
Einde november 1894 onderneemt hij een ‘voyage d'affaires’ in Nederland,
vermoedelijk op aanraden van Virginie Loveling, aan wie hij uit Amsterdam verslag
uitbrengt in een brief van 28 november. We vernemen er dat hij die dag Mr. van
Hall, de redactiesecretaris van De Gids, heeft ontmoet, en ook Mr. van Loghem,
redacteur van het tijdschrift Neder-
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land, waarin van hem sedert 1891 een aantal kortere stukken en zojuist de langere
novelle of korte roman Wroeging waren verschenen. Hij tracht tijdens zijn verblijf
in Nederland verder uit te maken welke tijdschriften ‘op geldelijk gebied de
voordeeligste zijn’. Het doel van de reis, de contacten die hij er opneemt, alles wijst
erop dat Buysse, ertoe gedwongen door zijn netelige financiële toestand, zijn literaire
arbeid zoveel mogelijk tracht te doen renderen. Zo treedt hij in februari 1895 in
briefwisseling met de heer Funke, de uitgever van Nederland, die nog datzelfde jaar
de publikatie in boekvorm op zich neemt van Wroeging, vermeerderd met vier andere,
kortere stukken. In 1897 is het de beurt aan de roman Op 't Blauwhuis, twee jaar
voordien in Nederland opgenomen. Ondertussen was ook de roman Mea Culpa, in
zijn thematiek met Wroeging zo verwant, in De Gids van 1895 afgedrukt en het jaar
daarop als boek verschenen. Van 1894 tot 1896 publiceert Buysse verder nog: de
novellen Een Levensdroom, in De Gids, 1894; De Wraak van Permentier, in het
Tweemaandelijksch Tijdschrift, 1896; 't Verdriet van Meneer Ongena, in De Gids,
1896; de bijdrage Het Socialisme en de Vlaamsche landlieden, in De Gids, 1895, en
een vijftal ‘contes’ in het Frans, in Le Réveil, 1895, Magazine International, 1895
en La Revue Blanche, 1896. Ondertussen wordt te Gent in januari 1896 de
vermakelijke satire De Plaatsvervangende Vrederechter opgevoerd, waarvan de tekst
pas in 1930 zal worden uitgegeven. Buysse blijkt inderdaad, zoals hij in november
1895 aan zijn uitgever Funke schrijft: ‘atteint d'une hypertrophie du porte-plume’.
Bovengenoemde werken, vooral de romans, werden door de kritiek doorgaans
minder goed onthaald. Ze zijn meestal ook van ongelijke waarde: treffende taferelen
en evocatieve beschrijvingen wisselen er af met minder geslaagde passages, waarin
de psychologische behandeling van de personages te rudimentair blijft of de auteur
in het banale, conventionele of melodramatische vervalt. Toch dient erkend dat
Buysse in deze werken zijn gezichtskring aanzienlijk heeft verruimd door naast de
boerenbevolking, ook de kleine middenstand, de ‘bourgeoisie’ [Sursum Corda!] en
zelfs de aristocratie [Wroeging, Op 't Blauwhuis] die op het platteland verblijft,
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in zijn romans te laten optreden. Een bezwaar dat vrijwel in al de besprekingen
terugkeert is dat de taal van deze romans zo onbeholpen en onzuiver is, ‘een
doorloopend gallicisme’, zoals een van de recensenten schreef. Het laatste is niet zo
verwonderlijk als we weten dat Buysse Wroeging, Mea Culpa en Op 't Blauwhuis
en grote gedeelten van Sursum Corda! eerst in het Frans beeft geschreven en dat hij
deze versies, die slechts korte Nederlandse passages en hier en daar losse Nederlandse
woorden bevatten, dan zelf op eerder slordige wijze - aan overhaasting en onvoldoende
taalbeheersing te wijten - in het Nederlands heeft overgebracht. Deze op het eerste
gezicht eerder zonderlinge werkwijze kan gedeeltelijk worden verklaard door de
omstandigheid dat een goed deel van de in deze romans optredende personages tot
de burgerij en de aristocratie behoren en zich in de werkelijkheid ook in het Frans
uitdrukten. Verder is daar de belangrijke invloed van Buysses literaire voorbeelden:
Zola, Maupassant, Theuriet en anderen, en de omgang met zijn Franssprekende
vrienden. Laten we ten slotte niet vergeten dat Buysse al in 1890 Maeterlinck had
leren kennen en ook bevriend was geraakt met Grégoire le Roy en met Albert
Ghéquier, redactiesecretaris van Le Réveil, waarin hij in 1895 drie Petits contes,
namelijk Le Cheval, Le Baptême en Le Garde, respectievelijk opgedragen aan Camille
Lemonnier, Emile Claus en Maurice Maeterlinck liet verschijnen. Waren deze korte
verhalen als een entree in de Frans-Belgische literatuur bedoeld? Het is niet
onmogelijk, want in de zomer van 1894 had Buysse bij de schilder Emile Claus
Camille Lemonnier ontmoet die hem zijn steun had toegezegd, als hij een poging in
die zin wilde wagen. Toch had hij al in november van dat jaar aan een blijkbaar
Franstalige oom geschreven: ‘vous ne sauriez croire comme il y a peu de chance
pour un écrivain Belge écrivant en français, de parvenir à quelque chose’. In 1896
zal van hem nog de novelle Les Grenouilles in La Revue Blanche verschijnen, maar
daar is het praktisch bij gebleven. Als hij drie jaar later de bundel Uit Vlaanderen
samenstelt, zullen Le Cheval, Le Baptême, Le Garde en Les Grenouilles er in
Nederlandse versie in opgenomen worden, en in november 1899 schrijft Maeterlinck
hem naar aanlei-
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ding van Te Lande, dat Buysse aan hem had opgedragen: ‘Je crois que vous avez
très bien fait de revenir carrément à notre flamand maternel’.
De eerste enigszins afgeronde studie over Buysse verscheen in 1895, zowel in De
Kroniek als in Vlaamsch en Vrij, en behandelt het oeuvre voorzover het toen reeds
gepubliceerd was, met uitzondering evenwel van Wroeging. Ze is van de hand van
Emmanuel de Bom. ‘Cyriel Buysse is geboren en woont te Nevele, een dorp in
Oost-Vlaanderen. Hij is een groote struische steenroode gezonde kerel van 35 jaar’.
Zo begint het artikel. De Bom is blijkbaar sterk onder de indruk geraakt van de forse,
gezonde en bij uitstek mannelijke verschijning van zijn vriend en zijn visie op het
werk is daar wel sterk door beïnvloed. Voor De Bom is De Biezenstekker ‘de
voortreffelijkste arbeid van Buysse, en het beste stuk prozakunst, sedert 1830 door
een Vlaming geschreven’. Over Het Recht van de Sterkste is hij iets minder enthousiast
en over Sursum Corda! is zijn oordeel zelfs bepaald ongunstig, maar hij besluit zijn
artikel toch in een toon van hooggestemde bewondering: ‘Ik zal dan maar eindigen
met een hartlijk saluut aan den goeden kerel, die ons een vriend is. Hij bezit de
hardnekkigheid van den Vlaamschen boer, dien hij beschrijft. Bezie maar dezen
steenrooden nek, dit houten gelaat, bruin van buitenzon en buitenlucht, een kolossaal
stuk natuur; een mensch, op wien wij allen, anemieke literatortjes, jaloersch mogen
zijn; een die van het schrijven een soort vleeschlijk genot moet hebben, enfin, in heel
ons mondain-geniepig, vèr-van-'t-leven-staande schrijversdom, een echtheid, een
werklijkheid’.
Buysse heeft vrijwel onmiddellijk op De Boms bijdrage gereageerd. In een brief
van 20 februari 1895 schrijft hij: ‘Ik heb met veel belangstelling uwe studie in de
Kroniek gelezen en ben u dankbaar voor al het goed dat ge van mij zegt. Het is een
prachtig opstel, het beste dat ik nog van u gelezen heb; en ik ben altijd jaloersch van
die mooie en krachtige uitdrukkingen en beelden die gij zoo gemakkelijk schijnt te
vinden. Nu, wat de leer betreft die gij mij wenscht te zien volgen, ik moet u bekennen
dat ik niet zeer sterk van uwe meening ben’. Volgt een belangrijke passus, die bijna
klinkt
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als een artistiek credo: ‘Ik heb eens en voor goed besloten den bepaalden raad van
niemand meer te volgen en alleen nog te werken volgens mijn artistiek geweten en
de ingevingen welke ik in mij gevoel. Ik wil geen enkel mijner werken verdedigen;
ik wil alleen vaststellen dat ik voor alle mijn best gedaan heb; dat ik ze geschreven
heb, zooals ik zou een kreet slaken, natuurlijk en onwillekeurig, omdat ik het, op een
gegeven oogenblik, aldus in mij gevoelde. Ik werk maar voort, altijd voort, op zoek
naar 't Schoone en, vind ik het niet meer, 't is dat het in mij niet meer zit. Ik heb het
genre Biezenstekker en Recht van den Sterkste tijdelijk verlaten; maar het is zeer
wel mogelijk dat ik er eensklaps naar terugkeer. Eén kracht voel ik in mij, en die
hebt ge zeer goed geteekend: 't is een kracht van oermenschelijke hardnekkigheid in
den arbeid’. Het antwoord van De Bom bevatte waarschijnlijk een in Buysses ogen
nogal duistere en verwarde uiteenzetting van ‘anarchistische’ en ‘communistische’
theorieën, want in de brief van Buysse aan De Bom van 23 februari lezen wij o.a.:
‘Uw brief obsedeert, embeteert mij en ik moet u weer schrijven, om uitleggingen,
want ik begrijp u niet. Gij biedt mij aan te onderzoeken. Welnu, laat ons onderzoeken.
En trachten wij helder te zijn; want 't is omdat ge niet klaar genoeg zijt in uw schrijven
dat ik u niet begrijp. Volgens u bestaat er maar één reddingsbaak in de kunst: de
anarchie: de waarheid in de anarchie: de volstrekte vrijheid en de Groote
Broederschap!
God! laat ons toch helder zijn. Laat ons, om niet in algemeene theorieën te
versukkelen, een voorbeeld nemen. Daar hebt ge mijn ‘Levensdroom’. Gij vindt wat
gij noemt dat socialistisch tractaatje... aan 't einde zoo ongelukkig. Waarom? Ziedaar
wat ik vooreerst niet begrijp! - Dat was nu in mijn verbeelding een man die zijn
gansch leven lang gezwoegd heeft als een arm lastdier, zonder te denken dat hij recht
had op iets meer dan een stuk brood. En eerst als hij gaat sterven krijgt hij als een
openbaring: een openbaring dat hij een slachtoffer is, dat heel zijn bestaan iets
monstrueus is geweest, dat hij schandelijk werd bedrogen, uitgebuit! Wat vindt gij
daar nu toch zoo mislukt in?
Gij noemt het een socialistisch tractaatje: maar ik, ik die
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het stuk gevoeld en geschreven heb, bekreun me zelfs niet om de socialistische
strekking welke daarin kan liggen: ik zie daar niets in dan een eenvoudig en
aangrijpend menschelijk drama; een drama dat ‘natuurlijk’ is, dat gebeurd is of kan
gebeuren. Hoe zou dat stukje volgens u moeten geschreven geweest zijn? Hoe zoudt
gij het einde gemaakt hebben? En zeg me nu nog meer: hoe zou ik, met mijn
temperament volgens u moeten schrijven? Zeg me dat eens duidelijk, als ge kunt.
Hoe zoudt ge mijn natuurlijke gaven in de kunst naar het groot Communisme
ontwikkelen! Let wel op dat ik in den grond een naturalist gebleven ben; dat ik altijd,
in al mijn werken, een echtheid, een realiteit tot grondslag noodig heb, om er mijn
werk op te bouwen. Zuiver vaag symbolisme of mysticisme schrijven ware mij totaal
onmogelijk. Als ik moest gaan schrijven gelijk Maeterlinck b.v., zou ik bespottelijke
dingen maken; dat is in den aard van mijn talent niet.
Gij verwijt me mijn afzondering van u allen! Dat is niet zoo. Ik houd veel, heel
veel van u allen en wantrouw u geenszins. Maar ik begrijp u niet steeds, omdat ge
te duister zijt in uw schrijven.
Als 't kan zijn, zal ik 3 Maart eens naar Brussel komen.
Nu ga ik me weer aan den arbeid zetten. Ik verlang zeer u eens te zien en lang met
u te spreken’.
De ontmoeting te Brussel, die wellicht heel wat misverstanden had kunnen uit de
weg ruimen, heeft nooit plaats gehad. In een brief van 2 maart excuseert Buysse zich
voor de zoveelste maal, dat hij niet komen kan. Op 9 maart laat hij De Bom weten
dat hij Van Nu en Straks financieel niet kan steunen, waardoor Buysse zich van zijn
mederedacteurs desolidariseert.
Na de uitvoerige uittreksels uit de brieven van 20 en 23 februari aan De Bom, zal
het wel duidelijk zijn geworden, dat de meer nuchter, meer ‘zakelijk’ aangelegde
Buysse weinig ingenomen was met de in zijn ogen vage, hersenschimmige theorieën
die zijn mederedacteurs De Bom en Vermeylen er toen op nahielden, theorieën die
ze trouwens zelf vrij spoedig over boord zouden gooien. Ook de kritiek als zou het
slot van Een Levensdroom een ‘socialistisch tractaatje’
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zijn, schijnt Buysse te hebben geërgerd. Uit een brief aan zijn uitgever Funke weten
we toevallig dat hij die novelle toen als zijn beste werk beschouwde.
De manier waarop Buysse op dat alles repliceerde is tekenend voor het standpunt
dat hij inneemt tegenover het sociale probleem, waarmee hij reeds vrij vroeg in de
fabriek van zijn vader was geconfronteerd geworden. Er is in het werk van Buysse
geen uitgesproken sociale tendens, wel een sterke sociale bekommernis aan te wijzen.
Deze treedt iets te opzichtig naar voor in de lange idealistische tirades van Gilbert,
de held van Sursum Corda!; in andere werken uit die jaren is ze minder zichtbaar,
maar toch meestal aanwezig. Slechts een enkele maal spreekt Buysse een persoonlijk
oordeel uit, en wel in het opstel Het Socialisme en de Vlaamsche landlieden,
geschreven naar aanleiding van de verkiezingen van 1894 en opgenomen in De Gids,
1895. Het geeft blijk van een scherpe en realistische kijk op de mogelijkheden van
socialisme en christen-democratie op het Vlaamse platteland. Zijn nauwelijks verholen
sympathie voor deze laatste beweging is kenschetsend voor Buysses humanitaire en
niet doctrinaire visie. Hij hield nu eenmaal meer van de mensen dan van ideeën en
theorieën.
Uit de hier aangehaalde teksten, die nog gemakkelijk zouden kunnen worden
uitgebreid, blijkt dus duidelijk dat de tegenstellingen tussen Buysse en zijn
mederedacteurs van Van Nu en Straks, althans tot 1896, niet zozeer te situeren zijn
op het ‘flamingantische’ vlak, zoals Toussaint van Boelaere dat heeft gedaan.
Zijn vriendschap met Maeterlinck en andere Frans-Belgische literatoren, het krijgt
alles een andere kleur, als Buysse zich begin 1897 laatdunkend en geringschattend
over de flaminganten en onze letterkunde en tot op zekere hoogte ook over onze taal
zal uitlaten. Op dat ogenblik heeft hij Vlaanderen echter al sedert enkele maanden
verlaten en heeft hij zich sedert zijn huwelijk met een Nederlandse dame, Nelly
Dyserinck, weduwe van Theodoor Maria Tromp [1857-1891], in Den Haag gevestigd.
Buysse had Nelly Dyserinck vermoedelijk einde september 1895 te Gent ontmoet
ten huize van Prof. Logeman, de bekende anglist, die aan de Gentse uni-
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versiteit doceerde. Mevrouw Logeman was namelijk met Nelly Dyserinck bevriend.
Buysse schijnt onmiddellijk op deze nog betrekkelijk jonge weduwe grote indruk te
hebben gemaakt. Begin oktober schrijft ze aan Virginie Loveling: ‘Vertelde Dientje
Logeman U dat het mij zooveel genoegen deed Uw neef Cyriel Buysse te ontmoeten?
Zooveel belang in zijn werk stellende, interesseerde ook natuurlijk zijn persoon mij.
Zijn stijl en woordenkeus bewonder ik. Over alles wat ik tot nu toe van hem las, ligt
zoo'n droevig waas. Die paar schetsen ‘Moeder’ en ‘Gampelaarken’ zijn zoo mooi
diep gevoeld. Over ‘Mea Culpa’ zou ik liever met U spreken’. Deze belangstelling
voor de literator Buysse is heel begrijpelijk als we weten dat de eerste echtgenoot
van Nelly Dyserinck een zekere bekendheid had verworven met zijn verhalen over
Zuid-Afrika, waar hij enkele jaren had verbleven.
Enkele maanden later, in mei 1896, wordt de verloving gevierd en wordt Buysse
aan familie en bekenden van zijn toekomstige echtgenote voorgesteld. Het huwelijk
zelf heeft plaats op 1 oktober. Het sluit voor Buysse een periode van zijn leven af
die er een is geweest van tasten en zoeken, niet enkel op het literaire maar wellicht
meer nog op het menselijke en zelfs materiële plan.
Zijn echtgenote heeft drie dochters uit haar eerste huwelijk - de jongste, Thea, is
vijf jaar oud - en Buysse ziet zich onmiddellijk verplaatst in een sfeer van opgewekt
familieleven, waarin zijn behoefte aan warme genegenheid bevrediging vindt. Op
28 augustus 1897 wordt een zoontje, René Cyriel, geboren. Zijn huwelijk is dan ook
meer geweest dan een eenvoudige ‘mariage de raison’, een middel om zich kordaat
en definitief te onttrekken aan sentimentele verhoudingen zonder uitkomst. Het brengt
hem verder de zo zeer verlangde financiële onafhankelijkheid, en zelfs meer dan dat:
zijn vrouw is gefortuneerd en behoort tot een aanzienlijke familie. Door haar krijgt
hij toegang tot de hogere Haagse kringen. Als het hem daar te beklemmend wordt want Buysse is een ‘buitenmens’ gebleven en in de ruime woning met tuin aan de
Laan van Meerdervoort, wat een drukte soms, met invités, dienstpersoneel en
gouvernantes - kan hij
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reizen ondernemen en, sedert 1908 in het bezit van een wagen, als sportman-toerist
zijn behoefte aan beweging en ‘open lucht’ botvieren. Zijn nieuwe omgeving zal ten
slotte een gunstig klimaat scheppen voor zijn literaire bedrijvigheid: hij kan nu rustig
doorwerken, zonder materiële beslommeringen, terwijl hij bij zijn echtgenote begrip
en waardering vindt.
Nu hij Vlaanderen verlaten heeft, voelt hij zich ook vrijer tegenover sommige
[liberale] flaminganten, bij wie hij aanmoediging en steun had verwacht, maar meestal
slechts vijandschap, miskenning of onverschilligheid had ondervonden. Hij zal die
heren nu eens flink ‘de waarheid zeggen’ en publiceert, nauwelijks terug uit
huwelijksreis, in De Amsterdammer van 17 januari 1897 een vrij uitvoerig stuk over
Flamingantisme en Flaminganten, waarin hij deze laatsten o.m. hun blinde afkeer
tegen de Franse invloed verwijt, om ze daarna te beschuldigen van beginselloosheid
en politiek arrivisme. Hij erkent dat ze goed werk hebben verricht in de rechtspraak
- zijn broer Arthur was lid van de Vlaamsche Conferentie van de Balie van Gent -,
maar verwerpt de door hen voorgestelde vernederlandsing van het onderwijs. Veel
van wat Buysse hier beweert werd ondertussen door de feiten achterhaald en zou
hijzelf, nauwelijks enkele jaren later, zeker niet meer voor zijn rekening hebben
genomen. Interessanter is echter het tweede gedeelte van zijn artikel, dat meer bepaald
op het letterkundig leven in Vlaanderen betrekking heeft. Het wel enigszins
begrijpelijk ressentiment waardoor deze bladzijden zijn ingegeven, verleent ze in
ieder geval een meer persoonlijk accent.
De vinnige invectieven van Buysse blijven niet onbeantwoord. Reeds in het volgend
nummer van De Amsterdammer verschijnt een ‘open brief’ van niemand minder dan
Max Rooses die er zich, mede in naam van zijn vrienden, mee belast te antwoorden
op het stuk van Buysse en dat trouwens op intelligente en kordate wijze doet.
Daarbij zou het vermoedelijk gebleven zijn, maar enkele dagen later komt het
artikel van Buysse opnieuw tier sprake, en wel in de Belgische senaat, tijdens de
rumoerige bespreking van de voor de verdere ontplooiing van het Nederlands
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in België zo belangrijke Gelijkheidswet, waar de liberale senator Bara, een verwoed
tegenstander van het wetsvoorstel, bijna het hele stuk van Buysse in Franse vertaling
voorleest.
Daarmee is de wagen voorgoed aan het rollen. Buysse reageert op zijn beurt met
een Franse ‘open brief’ naar L'Etoile Belge waarin hij meedeelt niet op de hoogte te
zijn geweest van het bestaan van het wetsvoorstel Coremans - De Vriendt toen hij
zijn artikel schreef, maar voor het overige zijn standpunt handhaaft.
Nu meent August Vermeylen dat het ogenblik gekomen is om krachtig positie te
kiezen tegen de vroegere mederedacteur. Hij doet het in een nog altijd lezenswaardige
bijdrage, waarin hij stuk voor stuk de beweringen van Buysse weerlegt en eindigt
met het hooggestemde pleidooi: ‘Waarom schrijven wij Vlaamsch?’.
Daarmee is het tot een definitieve breuk gekomen met Van Nu en Straks, die echter
nooit uitgesproken vijandschap zal worden. Als Vermeylen in 1900 opnieuw een
artikel van Buysse, - een vrij onschuldig stuk in het Bulletin de l'association flamande
pour la vulgarisation de la langue française, - als uitgangspunt neemt voor zijn
merkwaardig essay over Vlaamsche en Europeesche Beweging, is dit voor Vermeylen
veeleer een aanloop om over de Vlaamse Beweging enkele pakkende waarheden te
verkondigen.
Voor Buysse heeft de hele polemiek over het flamingantisme, die in de Vlaamse
pers met ongewone heftigheid werd gevoerd, een bittere nasmaak gehad: ze heeft
hem nog meer van zijn al niet zo talrijk Vlaams lezerspubliek vervreemd. Voortaan
is hij in de ogen van velen niet enkel een schrijver van ‘vuile boeken’, die best niet
gelezen worden, maar ook een verrader of althans een renegaat, die vanuit zijn
‘haagschgeworden foornaamheid’ - de ironische formulering is van Vermeylen - op
zijn vroegere strijdmakkers neerziet. Deze situatie, die gedurende jaren de verhouding
tussen Buysse en het Vlaams lezerspubliek zal vertroebelen en waarvan de nefaste
gevolgen blijkbaar nog niet helemaal uit de wereld zijn geholpen, zal voor hemzelf
bijzonder pijnlijk worden als hij gaat inzien dat hij, meegesleept door zijn antipathie
tegen
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bepaalde flamingantische leiders, te ver is gegaan en vooral als hij na enkele jaren
moet vaststellen dat de feiten hem niet in het gelijk stellen en het streven naar
vernederlandsing en naar een volledige ontplooiing van Vlaanderen, zowel cultureel
als sociaal, een gunstige wending neemt.
Schijnt Buysse zich sedert zijn ‘Haags huwelijk’ enigszins van Vlaanderen te
willen distanciëren, in zijn letterkundige produktie van na 1896 is daar weinig of
niets van te bespeuren. Zijn taal is ongetwijfeld onder invloed van zijn verblijf in
Nederland vlotter en correcter geworden, maar de inspiratiebronnen voor zijn kunst
is hij verder in Vlaanderen blijven zoeken. In zijn oeuvre is dan ook in die jaren geen
breuk of onderbreking aan te wijzen. Buysse blijft rustig doorwerken. Het netschrift
van Schoppenboer kwam tussen december 1896 en juli 1897 tot stand, maar de roman
zou pas in 1898 in boekvorm verschijnen. Evenals Het Recht van de Sterkste en
vermoedelijk om dezelfde reden is de roman niet vooraf in een tijdschrift verschenen.
Het is een somber werk waar het romantische of liever sentimentele, dat we bijv.
wel in De Biezenstekker - de episode met het hondje - of in Het Recht van de Sterkste
- de figuur van Maria - aantreffen, vrijwel helemaal ontbreekt. De sexualiteit als een
soort dierlijke drift wordt er zonder de relativerende en zelfs enigszins humoristische
behandeling van de wiedstersscène uit Het Recht van de Sterkste, als iets volstrekt
onontkoombaars en daardoor als zodanig niet echt afkeurenswaardig of althans als
ethisch verwerpelijk voorgesteld, een visie die in die jaren in de Nederlandse en
zeker in de Vlaamse literatuur zo ongewoon was, dat de tijdgenoten er meestal diep
door werden geschokt. Toch noemde een Noordnederlands recensent - in Vlaanderen
had het werk weinig weerklank - Schoppenboer, en dit zonder enige ironie, een kuis
boek en dat is tot op zekere hoogte juist, want in dit boeiend verhaal waarin de lezer,
na een aantal retarderende episodes, naar het tragische einde wordt gedreven, geen
spoor van zwoelheid, ‘erotisme’ of perversiteit, geen beschrijving van sexuele
handelingen, enkel zeer sobere aanduidingen.
We zagen reeds dat Buysse in 1896 de roman aan het schrijven was en er de titel
Pijke Zot voor had bedacht, wat al-
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thans voor een Vlaams lezer, een veel passender titel is, want ‘Pijkezot’ heeft in het
Vlaams ook nog de figuurlijke betekenis van ‘zot’, scheldwoord dat in het tweede
deel van de roman zo'n belangrijke rol speelt. Buysse heeft echter, met het oog op
zijn in hoofdzaak Noordnederlandse lezers, Pijke Zot door Schoppenboer vervangen
en daardoor de hele connotatie van de titel aanzienlijk verarmd. We zijn dan ook zo
vrij geweest in deze uitgave de term ‘Pijkezot’ in noot op te geven telkens waar dit
woord in de oorspronkelijke versie moet hebben gestaan. Verder heeft Buysse,
evenmin als in de eerste uitgave van Het Recht van de Sterkste, de gesprekken in
dialect weergegeven, wat hij weldra in zijn landelijke romans, novellen en toneelwerk
zou gaan doen en wat ook, weliswaar niet altijd op zeer consequente wijze, is gebeurd
in de tweede herziene druk van Het Recht van de Sterkste. Van Schoppenboer is
echter nooit een tweede uitgave verschenen.
De volgende roman van Buysse, 'n Leeuw van Vlaanderen, wordt al in 1898 in de
editie van Schoppenboer aangekondigd, maar verscheen eerst twee jaar later in het
tijdschrift Nederland en spoedig daarna in boekvorm. Het naturalisme van
Schoppenboer heeft hier opnieuw plaats gemaakt voor een romantisch idealisme dat
aan Sursum Corda! herinnert, maar hier meer sociaal is gericht. De ‘held’ van de
roman, Robert la Croix, is nl. een nogal vaag christen democraat die zich geroepen
voelt de Vlaamse plattelandsbevolking te ontvoogden maar, eenmaal tot
volksvertegenwoordiger verkozen, de politiek vaarwel zegt, zich op het land terugtrekt
en dan ook afzijdig blijft als ‘le grand soir’ aanbreekt. De liefdesgeschiedenis is in
haar rudimentaire psychologische uitbeelding weinig overtuigend, maar de
beschrijving van de politieke meeting te Gent is knap weergegeven, met als
hoogtepunt de tussenkomst van de socialistische leider Kappuijns. Het is niet moeilijk
in Kappuijns de dynamische volksleider Anseele te herkennen, die Buysse met
blijkbaar welgevallen enkele van zijn eigen argumenten tegen de ‘flaminganten’ de polemiek van 1897 was nog vers in zijn geheugen - in de mond legt.
Wel valt het op dat Kappuijns niet de onverdeelde sympa-
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thie van de schrijver schijnt te genieten. In ieder geval plaatst zijn held naast en boven
de in zijn ogen te materialistische ‘buufstikken’-politiek van Kappuijns: ‘de zedelijke
troost, het geestelijk levensideaal, de morele waardigheid, 't geloof, het rein geloof
in iets dat goed en zacht versterkend is’ [p. 963].
Toch zijn de socialisten vrij spoedig in Buysse een natuurlijke bondgenoot gaan
zien in hun strijd tegen sociaal onrecht. Toen Edward Anseele in 1902 de tekst van
een nieuw toneelstuk van Buysse ter inzage kreeg waarin deze met durf en
onbevangenheid bepaalde mistoestanden op de Vlaamse buiten had uitgebeeld,
besloot hij het stuk door de Gentse socialistische toneelvereniging Multatuli's Kring
te laten opvoeren. Zo had dan op 23 januari 1903 te Gent in het socialistisch
Feestlokaal de première plaats van Het Gezin Van Paemel, weldra door tal van andere
opvoeringen gevolgd, die telkens veel bijval kenden en ook voor de auteur een
persoonlijk succes betekenden. Hetzelfde jaar bracht de Multatulikring ook een
opvoering van Driekoningenavond, een toneelbewerking van De Biezenstekker, en
de ‘dramatische optocht in drie taferelen’ De Landverhuizers, door zijn Amerikareizen
geïnspireerd.
Bij dezelfde uitgever als Schoppenboer verschijnen de bundels Uit Vlaanderen
[1899] en Te Lande [1900], die in hoofdzaak vroeger werk bevatten. Buysses sociale
bewogenheid komt duidelijk naar voor in de novellen bijeengebracht onder de titel
Van Arme Mensen [1901].
Bij deze overvloedige en ten dele ook hoogstaande literaire produktie blijft de
houding van het Vlaamse lezerspubliek vrijwel ongewijzigd, maar tegenover deze
onverschilligheid of zelfs vijandigheid staat de groeiende belangstelling en waardering,
die hem in Nederland te beurt vallen. Hij heeft er stilaan een eigen plaats in het
letterkundig leven veroverd. Met dat alles is Buysse echter nooit een ‘Hollander’
geworden: in Nederland heeft hij zich nooit helemaal thuis gevoeld, hoeveel vrienden
hij er ook bezat en hoe gunstig zijn werk er ook onthaald werd. Aan de Hollandse
‘deftigheid’ heeft hij nooit kunnen wennen en het mondaine Haagse leven was voor
hem enkel gedurende de wintermaanden te
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verdragen. Na drie jaar huwelijk wordt het heimwee naar Vlaanderen zo sterk dat
de familie er voortaan ieder jaar de lente- en zomermaanden gaat doorbrengen en
wel te Afsnee, vlak bij Gent, in het ‘Roze Huis’ of ‘Maison Rose’, een ruime
gentilhommière met grote tuin, vlak bij de Leie, als het ware in de schaduw van het
stemmige romaanse kerkje. Hij zou enkele jaren later een nieuwe en nog ‘veiliger’
schuilplaats vinden om ongestoord te kunnen schrijven op de ‘Molenberg’ te Deurle,
want ook in de lente- en zomermaanden is zijn literaire arbeid voor hem meer en
meer een behoefte geworden.
Zijn omvangrijke produktie zal Buysse van 1903 af bijna uitsluitend in het
tijdschrift Groot Nederland, dat hij in dat jaar met Couperus en Van Nouhuys opricht,
laten verschijnen: romans, novellen en schetsen, reisbeschrijvingen, het dagboek
Zomerleven, de studie over Emile Claus, - die daarna alle in boekvorm zijn verschenen
-, en verder tal van bijdragen die later nooit gebundeld werden: commentaar op
Vlaamse toestanden of op personen en gebeurtenissen uit de literaire actualiteit,
enkele boekbesprekingen. Na zijn dood zullen de Riviera-impressies en het begin
van de onvoltooide roman De Opvolgers er in opgenomen worden. De reeks romans
wordt in Groot Nederland ingezet met Daarna, die aan zijn vrouw wordt opgedragen.
Het werk verschijnt in 1903 ook in boekvorm maar werd sedertdien niet herdrukt.
De held van de roman is geen idealist die de plattelandsbevolking wil veredelen en
ontvoogden als Gilbert uit Sursum Corda! of Robert la Croix uit 'n Leeuw van
Vlaanderen, maar een artiest, een schilder. Zijn moeilijkheden en conflicten worden
niet vóór, maar tijdens zijn huwelijk met een meisje van [verarmde] adel gesitueerd.
Volgens zijn oorspronkelijk plan zou Buysse zijn held aan het einde van de roman
hebben laten zelfmoord plegen, maar hij heeft dat te melodramatische slot uiteindelijk
niet gehandhaafd, zodat het verhaal wel niet met een happy end, maar dan toch op
een meer optimistische noot eindigt. De handeling is in de hogere kringen gesitueerd
en Buysse laat zijn personages talrijke Franse gesprekken voeren en neemt ook hele
brieven in het Frans in zijn tekst op. Dit wel zeer ver doorgedreven
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‘verisme’ werd door de meeste beoordelaars minder geapprecieerd. Hij moet echter
later wel zelf hebben ingezien dat een dergelijk procédé niet systematisch kan worden
aangewend. Hij besprak het probleem met André de Ridder, toen deze hem in 1909
in Afsnee bezocht: ‘De personen uit Sursum Corda, Daarna, Het volle Leven spreken
in het echte leven fransch: wanneer ik ze in een mijner vlaamsche romans breng,
moet ik ze een taal doen spreken die hunne taal niet is; van daar reeds iets niet
heelemaal waars. Wij hebben geene omgangstaal voor dat soort menschen. Hoogstens
zouden we ze het stijf nederlandsch, de hollandsche conversatietaal in den mond
kunnen leggen, maar dat zou weer bij die menschen valsch klinken, omdat ze in feite
zoo niet spreken. We kunnen in een vlaamsche roman de personagen toch geen
fransch laten praten, ook niet? Als vlaamsche auteurs staan we allen voor die enorme
moeilijkheid. We kunnen geene preciese echtheid vinden. Dat hebben de Hollanders,
integendeel, op ons voor: ze kunnen romans uit de chieke wereld in hun eigen taal
schrijven. Bij ons moet door woordarmoede de roman uit de hoogere standen altijd
inferieur zijn’. Afgezien van Het volle Leven [1908] zal Buysse er zich dan ook niet
meer aan wagen.
De eerste drie delen van dit Verzameld Werk zullen de romanproduktie bevatten, in
chronologische orde en voorzover ze gepubliceerd werd. In dit eerste deel zijn dat:
Het Recht van de Sterkste, Sursum Corda!, Wroeging, Mea Culpa, Op 't Blauwhuis,
Schoppenboer, 'n Leeuw van Vlaanderen en Daarna.
De meeste van deze romans komen, soms heel uitvoerig, ter sprake in de studie
van P.H.S. van Vreckem, De invloed van het Franse naturalisme in het werk van
Cyriel Buysse [Brussel 1968]. Met dit werk hebben we dan tevens de eerste en
voorlopig ook enige wetenschappelijke publikatie over een aspect van Buysses oeuvre
genoemd, zonder dat we hierbij ook maar enigszins afbreuk willen doen aan het soms
voortreffelijk essayistisch werk van Van Puymbroeck, Mussche, Lampo, Galle en
Prosper de Smet, of aan het baanbrekende bibliografische werk van Roemans en de
verdienstelijke on-
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gepubliceerde scripties van de betreurde Antoon Schelstraete [1960] en van Luk
Geukens [1965]. Door de aard echter van Van Vreckems onderzoek, dat in hoofdzaak
comparatistisch is gericht en een grondige en tot in de details uitgewerkte confrontatie
inhoudt van de werken van Buysse die hiervoor in aanmerking komen met die van
zijn grote Franse naturalistische voorgangers, komen de specifieke verdiensten van
de Vlaamse romancier minder tot hun recht. We bewonderen de ijver, de zorg en de
speurzin door Van Vreckem in zijn studie aan de dag gelegd, maar moeten André
Demedts bijtreden waar deze in zijn bespreking opmerkte: ‘Als kunstenaar is Buysse
groter dan hij hier schijnt’. Dat lijkt ons zeker het geval voor het derde deel van Van
Vreckems studie, dat aan de structurele invloed van het Franse naturalisme is gewijd.
Niet dat we menen dat het werk van Buysse een pleidooi nodig heeft. De teksten
kunnen, voor een goed deel thans opnieuw toegankelijk gemaakt, voor zichzelf
spreken. Toch meenden we dat het zin had, vanzelfsprekend zonder enige aanspraak
op volledigheid en wars van polemiek, hier een beknopte karakteristiek van deze
romans te beproeven. Dat daarbij Het Recht van de Sterkste wat meer op de voorgrond
is komen te staan moge zijn rechtvaardiging vinden in de betekenis en de intrinsieke
waarde die deze eersteling in Buysses romanproduktie heeft.
In de romans van Buysse overweegt de auctoriële vertelsituatie: de auteur treedt
in zijn werken op als alwetend en alomtegenwoordig verteller. Merkwaardig is
evenwel, dat de hoogtepunten van zijn vertelkunst, de zwaartepunten binnen de
afzonderlijke verhalen, gevormd worden door min of meer groots opgevatte
scenisch-dramatische uitbeeldingen, waarbij de subjectieve vertelinstantie a.h.w.
neutraal wordt, schuilgaat of zich terugtrekt achter een objectieve weergave van een
tafereel en waarbij de lezer van zijn kant de indruk krijgt dat het gebeuren zich direct
onder zijn ogen voltrekt. Maar tevens wordt de illusie van de lezer-toeschouwer
verbroken omdat de personages die de handeling dragen en voortstuwen, van binnen
uit, met het alziend oog van de verteller belicht worden en deze laatste ook
commentaar levert bij de gedragingen van de verschillende personages
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of verklaringen geeft van hun voelen en denken. Dergelijke subjectieve inmengingen
zijn uiteraard eigen aan de typisch auctoriële, subjectief-romantische verhaalwijze
[voorbeeld: Sursum Corda!], maar komen bij Buysse ook voor in realistisch
geschilderde taferelen [voorbeeld: de preek van de redemptorist ‘over de slechte
boeken en gazetten’ [XIV], en de openbare veiling [XVI] in Sursum Corda!] en zelfs
in de vele scenische passages van zijn ‘typisch naturalistische’ werken [voorbeeld:
de openingsscène van Het Recht van de Sterkste en de slotscène van Schoppenboer].
Dit verlaten van het objectief-neutrale, naturalistisch-realistische standpunt hoeft
evenwel geen aanleiding te vormen om Buysse te beschuldigen van inconsequentie:
ook Zola en Maupassant, de ‘grote leermeesters’ uit Buysses beginperiode, voeren
in de verhaalpraktijk wisseling van gezichtshoek in en wagen zich wel eens - zij het
dan in zeer geringe en onopvallende mate - aan subjectieve bedenkingen, ondanks
de in theorie zo streng voorgeschreven objectiviteit. Wel ontbreekt bij Buysse het
hyperbewuste vooraf ontwerpen en structureren van gezichtspunten, van gehelen en
details in de geraffineerde romanstructuren zoals die door Zola met de precisie van
een architect werden uitgewerkt. Het is bekend dat Buysse niet in de eerste plaats
bekommerd is om de structuur, maar om het weergeven van de werkelijkheid die
hem treft en obsedeert. Hij wisselt, varieert en combineert eerder spontaan, al
naargelang van de momenten die hij wenst te belichten, zoals een goed en meeslepend
verteller zich onberedeneerd op zijn elan laat drijven. En toch zou men deze
ras-verteller onrecht aandoen door te beweren dat er helemaal geen structuur in zijn
romans zit. Reeds Het Recht van de Sterkste, Buysses eerste volwaardige roman,
vertoont wel degelijk een weloverwogen structurele samenhang. Het werk is
gesitueerd in het besloten boevenmilieu van de Zijstraat [te Nevele], waar inderdaad
het recht van de sterkste, de onverbiddelijke ruwe mannenwet geldt. Om deze
omgeving en deze ‘gans afzonderlijke stam, een soort van blijvend, gevestigd
bohemersras’ [p. 58] te kenschetsen heeft Buysse, die trouwens ook later nog graag
met contrasten en zwart-wit-typeringen blijft werken, er een
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personage in geprojecteerd dat er helemaal niet in thuishoort, op wie de doem van
de erfelijkheid en determinerende opvoeding geen vat heeft. Deze Maria, in haar
uitzonderlijkheid een eerder onwaarschijnlijke figuur omdat ze in haar omgeving
zuiver is gebleven, ‘zo onvrijwillig als het bestaan van een fraaie bloem, die vanzelf
op een mesthoop groeit’ [p. 25], kan beschouwd worden als het hoofdpersonage van
de roman. Het verhaalperspectief is inderdaad overwegend op haar gericht en Buysse
heeft ook de toneelbewerking die hijzelf in 1900 van de roman heeft gepubliceerd,
naar haar genoemd. Maria staat evenwel niet steeds centraal in het gebeuren: zij
krijgt een antagonist in Reus Balduk, oorzaak en bewerker van haar ondergang,
tevens leider van de bende van de Zijstraat. Het is als hij van zijn werk wordt
weggestuurd en uit verveling aansluit bij de bende [XVI], dat hij zijn verval
tegemoetgaat en tegelijk de definitieve ondergang van Maria inluidt. Dit belangrijke
keerpunt valt precies in het midden van de roman. Opvallend is verder dat de
dramatische hoogtepunten van het gebeuren gevormd worden door momenten waarin
de gezichtshoek ook op Reus gevestigd is - de openingsscène [I] en de daaropvolgende
verkrachting van Maria door Reus in het koren [II] - of waarin het ‘slecht en bedorven
gepeupel’ [p. 15] of de dievenbende van de Zijstraat als de ware held van het verhaal
optreedt - zoals in een van de vele straatgevechten in regel, uitgelokt na Maria's
thuiskomst [III en IV] en in de boeiende, uitvoerig scenisch uitgewerkte strooptocht
[XXIV en XXV]. Dit laatste tafereel mag wel enigszins ‘buiten proportie’ heten [Van
Vreckem] - hoofdstuk XXIV telt inderdaad meer dan II bladzijden terwijl de doorsnee
lengte der hoofdstukken er slechts 3 tot 5 omvat - maar kan beschouwd worden als
pendant van een gelijkaardige scenisch-realistische uitbeelding vóór het keerpunt in
de roman, nl. het huwelijk van Reus en Maria, dat even omstandig werd belicht [XI,
XII en XIII: de plechtigheid, het uitstapje naar Gent en het avondfeest met de
luidruchtig zuipende en zingende troep]. Er is ook eenzelfde tijdsconcentratie: een
dag en een nacht, respectievelijk een nacht en een dag. Beide momenten zijn
retarderend in Maria's lijdensweg: na haar huwelijk volgt
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een relatief korte periode van geluk [‘ruim acht maanden’, p. 71] en de strooptocht
resulteert in Balduks verwijdering in de gevangenis, dus een periode van rust voor
Maria. Tijdens deze laatste periode worden evenwel haar laatste illusies vernietigd
als Slimke Snoeck, een schuchtere figuur die reeds van bij de aanvang in het eerste
hoofdstuk aanwezig was als Maria's stille vereerder, met wie ze haar ideaal, het
ontsnappen uit de Zijstraat wél had kunnen verwezenlijken, met haar buitenechtelijke
betrekkingen poogt aan te knopen.
De versnelde ondergang van Maria in de tweede helft van de roman blijkt
verhaaltechnisch nog uit de geleidelijk toenemende aandacht van de auteur voor de
‘wel eens echt dramatische uitgangen’ [p. 74] van Balduks vrienden, die nu van
wildstropers tot ware dieven evolueren. Het is duidelijk: het was niet alleen de
bedoeling van Buysse de hopeloze strijd van Maria tegen het recht van de sterkste
te schetsen, maar ook ‘een heel gedeelte van ons Vlaamsche volk dat tot dus toe
nagenoeg onbekend bleef, in [z]ijne werken te doen optreden’ [brief van 28 juni 1890
aan De Bom] - een schets waarbij hij inderdaad ‘niet achteruitgeschrokken [is] voor
de waarheid’ [brief van 9 december 1893 aan De Cock].
De verteltechniek die Buysse van bij het begin hanteert, is een blijvende
verworvenheid gebleken. De meeste van zijn romans beginnen medias in res, waarna
een terugblik naar het onmiddellijk voorafgaande of een uitvoerige flashback de
hoofdpersonages in hun omgeving en met hun specifieke problemen voorstellen.
Daarna kent de handeling, waarvan de afloop door voorgevoelens en vermoedens
wordt gesuggereerd, wat het tijdsverloop betreft, een lineaire ontwikkeling, met dien
verstande dat de aandacht vooral gevestigd wordt op enkele hoofdmomenten van het
romangebeuren, die dan scenisch worden uitgebeeld. En het is precies in deze
schilderachtige episodes of tonelen [bijv. Op 't Blauwhuis, pp. 697-702] dat Buysse
zijn beschrijfkunst en vertellers-talent ten volle ontplooit. In sommige van zijn
groeps-of massataferelen: bijv. de uitstappen in Sursum Corda!, VI, en in Mea Culpa,
V, de brand in Schoppenboer, I, de
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‘monster-meeting’ te Gent [VII], de verkiezingstocht naar Bavel en het bloedig incident
aldaar [VIII] en het bekendmaken van de verkiezingsuitslagen [XII] in 'n Leeuw van
Vlaanderen, bereikt hij een bijna filmische weergave van details en totaalindrukken
die in de Nederlandse prozakunst een unieke plaats innemen.
Heeft de verhaalkunst van Buysse in de loop van zijn ontwikkeling als romancier
geen bijzondere technische vernieuwing of evolutie doorgemaakt, niet minder
opvallend is de innerlijke samenhang van zijn thematiek. Reeds bij een eerste
kennismaking met zijn oeuvre springen een aantal terugkerende motieven of verwante
situaties in het oog. Maar ook waar vergelijking minder voor de hand ligt kan soms
eenzelfde centraal motief ontdekt worden, zoals in Het Recht van de Sterkste en
Sursum Corda!, de twee romans die weliswaar wat de voorstellingswijze betreft
binnen het geheel van Buysses werk misschien wel het scherpste contrast vormen,
maar die eenzelfde problematisch individu centraal stellen: zowel Maria als Gilbert
zijn figuren die boven hun omgeving uitstijgen. Maria gaat eraan ten onder; Gilbert,
die bestendig naar ‘iets hogers’ streeft, poogt de bekrompenheid en mediocriteit van
de ‘burgerlijke’ bevolking op het platteland te bestrijden maar botst met zijn verheven
idealen tegen een muur van onbegrip aan; hij faalt, ook in zijn liefde, en lijdt een
totale nederlaag. Maria sterft; Gilbert eindigt ‘alleen en weg’. Ook Alfred, het
hoofdpersonage van Daarna, een kunstenaar die evenals Gilbert heel wat
autobiografische trekken vertoont, wordt contrasterend getypeerd in zijn milieu, hier
echter de mondaine landadel. Anderzijds kan de slotsituatie van Daarna duidelijk
in verband gebracht worden met de centrale problematiek van Mea Culpa en met de
‘vooroefening’ hiervan, Wroeging, waar de respectieve helden van het gebeuren
gedwongen worden een onmogelijke, hartverscheurende keuze te doen tussen twee
geliefden, waarbij een kind als vermurwend element een doorslaggevende rol speelt.
Verder hangt Mea Culpa ook nauw samen met Sursum Corda!, door de apostolische
geestdrift waarmee de jonge intellectueel in beide romans zijn ideologische
opvattingen verdedigt en het hierbij naar voren komende
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sociale en politiek bewustzijn dat in Buysses oeuvre kort daarop een hoogtepunt
bereikt met 'n Leeuw van Vlaanderen. Precies in deze roman echter, waar het streven
naar verheffing van het volk en naar het oprichten van een sociale staat, gesteund op
meer rechtvaardigheid, zulk een hoge vlucht neemt en met zoveel oratorisch talent
wordt verdedigd, lijkt Buysse van deze hem zo passionerende thematiek afstand te
willen doen: de held trekt zich terug uit het politieke leven en vindt het geluk of
althans een zekere geborgenheid in een soort huiselijk-idyllische, Tolstojaanse
afzondering. De roman eindigt met een hier wel enigszins abrupt aandoend happy
end, een formule die Buysse drie jaar tevoren reeds had ‘gebruikt’ in Op 't Blauwhuis,
geheel gebouwd op een traditionele, pathetisch-sentimentele liefdesintrige. Verder
zijn er nog allerlei details, topografische overeenkomsten en minder belangrijke
motieven zoals het oproepen van een aantal emotioneel geladen jeugdherinneringen
in crisismomenten, het zoeken naar loutering van gewetensproblemen in een
romantische, vaak nachtelijke tocht door de natuur, het symbolische optreden van
de stem van de nachtegaal enz. De natuur blijft in Buysses romans echter steeds
‘toevlucht’ of decor voor de mens en wordt er niet in voorgesteld als zelfstandige,
de mens door haar dwingend ritme overheersende en bepalende macht zoals bij
Streuvels. En hiermee hebben we dan de naam genoemd van Buysses absolute
tijdgenoot en directe concurrent, het laatste woord dan meer in zijn etymologische
dan mercantiele betekenis. Parallel met Buysse en bijna gelijktijdig met hem heeft
Streuvels een indrukwekkend oeuvre opgebouwd dat thans, dank zij de publikatie
van zijn Volledig Werk op breedoverzichtelijke wijze voor ons ligt. Leven en werk
van Streuvels worden daar verder in de uitvoerige inleidingen die de tekst zelf
voorafgaan op grondige en indringende wijze belicht.
Onze opzet was veel bescheidener: de tekst van Buysse, enigszins opgefrist, zonder
taalkundige en andere aantekeningen, maar telkens voorafgegaan door een korte
introductie, aan de Vlaamse en Nederlandse lezer voorleggen, een lezer die er thans,
meer dan vroeger, ontvankelijk voor
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schijnt te zijn. Inderdaad heeft zich in de laatste jaren, ook in kringen die vroeger
tegenover het oeuvre en de persoon van Buysse wantrouwend of vijandig stonden,
een kentering ten goede voorgedaan en het is wellicht niet te optimistisch aan te
nemen, dat Buysse thans meer lezers heeft dan hij ooit heeft gehad en dat zijn gaven
als boeiend verteller en vooral zijn warme menselijkheid pas nu ten volle en naar
hun juiste waarde worden geschat.
In de huidige editie werd telkens de laatste druk opgenomen die Buysse zelf nog
heeft verzorgd, d.w.z.: Het Recht van de Sterkste, de tweede herziene druk,
Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, z.j. [1924]; Sursum Corda!, de eerste
uitgave, Amsterdam, P.N. Van Kampen & Zoon, z.j. [1894]; Wroeging, de tweede
druk, Amsterdam, Em. Querido, 1907; Mea Culpa, de derde druk, Amsterdam, H.J.W.
Becht, z.j. [1925]; Op 't Blauwhuis, de eerste uitgave, 's Gravenhage, Loman &
Funke, z.j. [1897]; Schoppenboer, de eerste uitgave, Amsterdam, H.J.W. Becht,
1898; 'n Leeuw van Vlaanderen, de eerste uitgave, Amsterdam, P.N. Van Kampen
& Zoon, z.j. [1900]; Daarna, de eerste uitgave, Amsterdam, Van Holkema &
Warendorf, z.j. [1903].
De aandachtige lezer zal dan ook enige discrepantie kunnen ontdekken tussen de
werken die nog tijdens Buysses leven werden herdrukt en soms aanzienlijk werden
gecorrigeerd en de werken die hier slechts aan hun tweede druk toe zijn. De spelling
werd aangepast aan de huidige voorkeurspelling en drukfouten werden stilzwijgend
verbeterd. In overeenstemming met deze werkwijze bleek het ook wenselijk archaïsch
aandoende vormen, vooral genitieven en andere verbogen vormen maar ook
betrekkelijke en bezittelijke voornaamwoorden [hetwelk; heur, m.v. haar] aan het
hedendaagse taalgebruik aan te passen, d.w.z. te omschrijven of door hun ‘moderner’
equivalent te vervangen. Tekstgedeelten met in dialect gestelde gesprekken of brieven
bleven echter ongewijzigd. Verder werden ook de meest opvallende spel- en
taalfouten, die een goed begrip van de tekst voor de Noordnederlandse lezer in de
weg zouden staan, gecorrigeerd. Dergelijke correcties leken verantwoord
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doordat Buysse zelf talrijke wijzigingen aanbracht [of liet aanbrengen?] bij het
herdrukken vooral van zijn vroege werken en hierbij duidelijk streefde naar een
zuiverder algemeen Nederlands taalgebruik. De huidige uitgave biedt dus geen
filologische, tekstkritische editie maar wil een betrouwbare, vlot leesbare en aan de
bedoelingen van de auteur beantwoordende tekst brengen zonder het specifieke
taaleigen van Buysse geweld aan te doen. In het laatste deel van deze uitgave zal
nog nadere verantwoording worden gegeven van de tekstverzorging. De noten met
verklaringen die hier bij de tekst werden afgedrukt zijn enkel die van Buysse zelf.
Ze werden op nogal willekeurige wijze aangebracht en zijn niet altijd helemaal
accuraat, zoals prof. dr. Willem Pée het aan de hand van talrijke voorbeelden in Taal
en Tongval, XXIV [1972], heeft laten zien. Aldaar staan ook al belangrijke gegevens
over Buysses gebruik van het dialect, dat hij, van 1899 af, in zijn werk ook naar de
plaatselijke uitspraak zo getrouw mogelijk tracht weer te geven. Het verheugt ons
dan ook dat de uitstekende Buysse-kenner bereid werd gevonden om, in nauwe
samenwerking met Johan Taeldeman, die ons reeds in dit deel met zijn taalkundig
advies heeft voorgelicht, de uiteenzetting over Buysses taalgebruik in het laatste deel
van deze editie te verzorgen.
Ten slotte een woord van oprechte dank aan barones R.C. Buysse en baron Guy
C. Buysse, aan mevrouw N. Verschoore, aan de heer Antoine Janssens te Nevele,
aan de heren E. Willekens en L. Simons van het Archief en Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven te Antwerpen, aan de heer G. Borgers van het Nederlands Letterkundig
Museum en Documentatiecentrum te 's-Gravenhage en aan de heer J. Warmoes van
het Musée de la Littérature te Brussel, die zo vriendelijk waren manuscripten, brieven
en andere documenten voor deze uitgave ter beschikking te stellen.
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Het recht van de sterkste
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I
Reus, de wenkbrauwen gefronst, staakte schielijk het dansen. Maar 't duurde slechts
een ogenblik: hij slaakte, dof, een vloek en zijn beide grove handen om Witte Manses
middel geslagen, mengde hij zich weer met haar in de wilde, beestachtige drom. Hij
had de zachte glimlach opgevangen, die Maria Beert, onder het dansen met een
boerenzoon, naar Slimke Snoeck had gericht. Een steek van jaloezie schoot in zijn
hart en plots, met het vlugge, onberedeneerde beslissingsvermogen van een bruut,
besloot hij, dat Maria zijn lief zou worden.
Een vlam schoot uit zijn oog en woest, als ware 't nu Maria zelf, die hij in de armen
hield, duwde hij Witte Manse enger tegen zijn brede borst. Hij was groot van gestalte
en zwaar van lichaamsbouw, met bolle wangen, met een breed, steenrood gezicht en
grote, stuur en stout kijkende ogen. Een begin van zwarte knevel en van baard bedekte
zijn bovenlip en kin; donkerbruine lokken kwamen kroezend van onder zijn rond,
zwart hoedje uit. Hij droeg een donkerkleurig, lomp gesneden pak, te kort van buis,
te kort van broek; een schitterend blauwzijden, dasje wuifde om zijn stoere hals; zijn
zware, met grove spijkers beslagen schoenen maakten, het gekerm van de harmonica
en het gedruis van de dansers overheersend, een hard, schrapend geluid over de
morsige, vuilrode herbergvloer.
De polka was geëindigd. Reus liet Witte Manse los en stapte recht, door het nog
woelend volk, naar Maria toe.
- Maria, wilt ge met mij 'n glas bier drinken? vroeg hij haar.
Het meisje, dat ook haar danser had verlaten en hijgend, in de stikkende atmosfeer
van de herbergzaal met een zakdoek het zweet van haar voorhoofd afdroogde, keerde
zich, door
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de ruwe klank van zijn stem bijna geschrokken, tot de jonkman om.
- Watblief? vroeg zij werktuiglijk, met een zweem van angst in de blik.
- Of ge'n glas bier wilt drinken? Zijt ge dan doof? herhaalde hij luider, haar driest
met zijn vorsende ogen aankijkend.
Zij had het woord op de tong om te weigeren, maar een soort van instinctmatige
vrees weerhield haar en zij deed het niet. Zij aarzelde een korte wijl en antwoordde
bedeesd van ja, steeds hijgend, met haar zakdoek het zweet van haar aangezicht
vegend. En zij vergezelde hem aan de schenktafel, alwaar hij reeds, tien centen op
het schenkbord werpend, twee glazen bier besteld had.
Doch Witte Manse had er hen gevolgd.
- 't Es scheune, dàt, mij te verloaten om een andere te trakteren! wierp zij Reus
stout verwijtend toe. Trakteer mij dan tenminste ook!
Zij was van middelmatige gestalte, met een fris, lichtblozend aangezicht en zeer
bleekblonde, bijna witte haren. Haar stemmetje klonk fijn en zangerig, haar rode
mond glimlachte en haar lichtblauwe ogen keken onbeschroomd en vrijpostig in die
van Reus Balduk.
Deze, gestoord en reeds aan 't drinken, veinsde een schielijke gramschap.
- Sakerdzju! 'k Zal zeker moeten eindigen mee heel d'herberg te trakteren! overdreef
hij. Maar tevens zag hij haar knipogend aan en, Slimke Snoeck ontwarend, die nu,
sinds Reus bij Maria stond, als verloren in de woelige herbergzaal ronddrentelde:
- Hè! Slim! riep hij, kom ne keer hier en trakteert Manse. De jonkman naderde,
glimlachend. Hij was zeer lang, een weinig voorovergebogen en mager, met een
vriendelijk en aangenaam, ietwat bedeesd, meisjesachtig gezicht. Zijn voornaam was
Theofiel, maar zijn ingeboren schuchterheid, die bij zijn makkers voor onnozelheid
doorging, had hem de spotnaam van ‘Slimke’ verworven.
- Wat es er? vroeg hij blozend, met gemaakte ruwheid en als had hij 't verzoek
niet gehoord. Hij was beleefd en be-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

5
schaafd van aard, maar zulks wekte eveneens de spotlust van zijn gezellen op en niet
zelden sloeg hij aldus, om aan de schimp te ontsnappen, een toon van moedwillige
ruwheid aan.
- Manse trakteren! gaf hem opnieuw, als een bevel, Reus voor antwoord.
Slim liet het zich geen tweemaal zeggen. Hij haalde, zacht glimlachend, zijn beurs
te voorschijn en bestelde ook twee glazen bier. - Meent ge dan dat ik een beest ben?
schertste hij. En hij veinsde de zachte, schier smekende blik niet te begrijpen,
waardoor Maria hem scheen te vragen zich van haar niet te verwijderen. Hij wendde
haar, met zijn gewone gemaakte moedwilligheid, of misschien wel door een
onbewuste jaloezie gedreven, de rug toe en zelfs liet hij zich door Witte Manse
bewegen om Muimme Taey en Verool, twee vriendinnen, die toch zulke dorst hadden,
ook te trakteren. Reus nam de gelegenheid te baat om Maria in een hoek te duwen.
- Laat ons doar 'n beetse zitten, zei hij. - Men kan er hier noch over noch door van
al 't gewoel.
En weer dorst zij niet weigeren. Hij was van haar dorp en woonde in haar straat.
Zij vreesde, moest ze zijn voorstel van de hand wijzen, van preutsheid beschuldigd
en, als zodanig, publiek en luid door hem uitgescholden te worden. Zij volgde hem,
door de drommende koppels dringend, op de aangewezen bank, nog eens naar Slimke
Snoeck omkijkend.
Die blik ontging hem weer niet. Een schimplach vol minachting kwam op zijn
ruw gelaat en nogmaals voelde hij als een fijne, diepe steek in 't hart, terwijl het
besluit haar tot minnares te nemen zich sterker in hem ankerde. Pas twee dagen
tevoren was hij uit de gevangenis ontslagen, alwaar hij, wegens vechten, negen
maanden had gezeten. Gedurende die afwezigheid was zijn lief met een ander
getrouwd, en, zonder de minste spijt of droefheid daarover, had hij enkel bij zichzelf
gezworen, dat Akspoele-kermis niet voorbij zou gaan, zonder dat hij een nieuw lief
had.
- Ge zoudt liever bij Slim zitten, ne-waar? kon hij niet laten haar na een poos op
verwijtende toon te vragen.
Zij antwoordde ontwijkend, gedwongen lachend en be-
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schaamd:
- O neen, 'k weet het niet, ik hè daar nie aan gedacht.
Strak staarde hij haar aan. Haar mooi, bleek, ernstig aangezicht had zich met een
lichte kleur bedekt en haar donkerblauwe ogen keken van hem af. Wellicht lag er in
haar tegenzin iets dat zij niet zeggen kon of wilde: de afkeer nevens een misdadiger
te zitten. Fijne druppeltjes zweet parelden steeds op haar voorhoofd uit, en langs de
slapen hadden enkele weerspannige, uit de zwarte vlechten losgeraakte lokjes, zich
in kleine, mooie, grillige haakjes en krulletjes op de klamme, blanke huid neergeplakt.
Hij wendde de blik van haar niet af. Een luidruchtige bende kwam tussen hen en de
schenktafel staan en nu, betrekkelijk alleen en afgezonderd, drong hij haar nauwer
in de hoek, vatte haar bij de hand en zei, half over haar neerbuigend:
- Maria, Witte Manse loopt al heel de dag achter mij, om mijn Hef te worden;
maar 'k 'n wil haar niet, 'k 'n wil geen andere als u.
Het meisje bloosde sterker. En, ontzet, zonder een antwoord te vinden keek zij,
als bang en smekend naar hem op, terwijl haar hand een lichte, doch vruchteloze
poging maakte om uit de zijne te geraken.
- Maria, ge'n hebt toch niets tegen mij, hoop ik? vroeg hij opnieuw, haar nog dieper
in de hoek duwend en, gans over haar gebogen, haar met woeste begeerte in het wit
van de ogen aankijkend.
't Gedruis van de harmonica, die een schottisch begon te spelen en het gewoel van
de in beweging gerakende dansers ontsloegen haar van te antwoorden. Reeds was
hij opgestaan, met tot haar uitgereikte handen. En nogmaals dorst zij hem die gunst
niet ontzeggen; zij stond ook op, zij liet zich door hem in de armen vatten en beiden
mengden zich in de woelende menigte. Het genot van de dans overwon even haar
weerzin. Ernstig, met terneergeslagen ogen, draaide zij, een weinig stijf van houding,
in zijn armen rond. Met hem of met een ander, 't was toch de dans, dat groot plezier,
het enige dat zij kende. En het belgde haar nu niet meer, dat hij haar zo woest en
driftig in zijn armen sloot en zulke stekende, veroverende blikken op haar wierp. Zij
hoorde
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zelfs de stem van Witte Manse niet, die in de armen van Slim Snoeck ronddraaiend,
in het voorbijdansen aan Reus een schimpscheut toewierp. Maar, van lieverlede,
maakte zich een zwaar gevoel van benauwdheid en bijna van schrik van haar meester;
het zweet droop van haar wangen, zij kon met moeite ademhalen, een waas
verduisterde haar ogen, de plaats, waar zijn handen haar vasthielden, gloeide als
vuur; en eensklaps, alvorens de dans zelfs half geëindigd was, moest zij het staken,
en ging zij waggelend, door Reus gevolgd, op een stoel neerzinken.
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De avond viel. In de korte pauze, die elke dans in tweeën splitst en gedurende welke
de speelman, uit voorzorg van betaling, zijn centen ophaalt alvorens verder door te
spelen, riep zij Witte Manse bij zich en sprak van huiswaarts te keren.
- Gaat ge met ons mee? vroeg Manse, zich tot Reus omkerend.
- Ja, maar wacht nog wat, stelde hij voor.
Doch Maria weigerde. 't Was reeds acht uur; vóór negen moest zij thuis zijn, of
ze kreeg slagen. En, door haar aangroeiende, onberedeneerde vrees bevangen, drong
ze smekend en schier verwijtend bij Witte Manse aan, om niet alleen te moeten gaan.
- Manse, als ge mij allene laat vertrekken, is 't de laatste keer da 'k met u meega.
De speelman had zijn opgehaalde centen uit zijn vieze pet genomen, en bij 't geluid
van de samenspraken en 't gerinkel van de glazen, de onderbroken schottisch weer
aangevangen.
- Wij hebben nu betaald, we gaan het rondeken toch uitdansen, riep Reus.
En opnieuw greep hij Maria vast, die zich, als onbewust, het meeslepen.
Thans voelde zij zich bijna niet in beweging. Zij draaide rond, met angstig bevangen
adem, met een visioen van andere, woest om haar heen draaiende en in een wolk
tabaksrook gehulde koppels, vóór haar half gesloten ogen. Zij hoorde bijna 't gekerm
van de harmonica niet meer, waarvan de tonen zich in een ver en fijn gepiep schenen
te versmelten; zij had enkel, in haar bedwelming, het gevoel van een overweldigende
macht, die haar, ondanks haar wil, meesleepte en verkrachtte. Tot tweemaal toe stiet
zij, waggelend,
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een oudje, dat met drie anderen aan een tafeltje zat kaart te spelen, in de rug en
tenslotte moest zij het vóór 't einde van de dans nogmaals opgeven, verlamd,
ontzenuwd en versmachtend zuchtend:
- Laat mij los, Reus, laat mij buiten... ik kan niet meer...
Buiten in de frisse avondlucht, kwam zij dadelijk tot het bewustzijn terug. Reus,
Witte Manse en Slimke Snoeck hadden haar gevolgd en thans weigerde zij hardnekkig
nog weer binnen te gaan. Zij was reeds op weg, zij zou alleen naar huis terugkeren
en Witte Manse mocht er vast op rekenen: nooit meer zou zij nog ergens met haar
meegaan. Alsdan, ziende dat het ernst was, liep Witte Manse haar na en Reus en
Slim volgden de beide meisjes op.
De Oret1, het kroegje dat zij verlaten hadden, stond aan het ene uiteinde van 't
dorp, zij bevonden zich schier dadelijk in 't open veld. De landweg lag kronkelend
en zandig, rechts en links omlijst door groene korenvelden, die hun volle wasdom
bereikt hadden en waarvan de hoge, wiegende aren zich reeds duisterend op 't
brandend westen aftekenden.
- We hadden beter de steenweg genomen, zei Maria, als bang voor de eenzaamheid
van het veld en met moeite door het zand sloffend. Maar luid vaarde de misnoegde
Witte Manse daartegen uit:
- Merci, de steenweg! Om een halfuur omweg te maken. De beide jonkmans,
koutend en schertsend, stapten nevens de meisjes. Reus aan de zijde van Maria, Slim
naast Witte Manse. Hadden de anderen gewild, Maria zou het op een lopen gesteld
hebben.
- Es dàt een gaan! Es dàt een gaan! herhaalde Witte Manse onophoudend. Zij
hijgde, zij zweette, meer nog dan Maria; zij kon, kleiner van gestalte, haar vriendin
schier niet volgen. En eensklaps maakte zij zich boos:
- Neen, ik, verdome! 'k 'n Wil alzo nie lopen; 'k 'n wil in schuim en zweet niet
thuiskomen! riep ze bijna schreiend. En koppig bleef ze staan.
De beide mannen gaven haar gelijk, zeiden dat het gekheid

1

Vermoedelijk van het Frans: Arrêt.
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was, zich zo te haasten. Ge peinst toch zeker niet dat men u zal komen stelen, als wij
bij u zijn! schertste Reus. Doch Maria, meer en meer ontsteld, keerde zich smekend
tot haar gezellin om:
- Allez, kom, Manse, kom, smeekte ze verzoenend. - Wij zullen trager stappen.
Maar nauwelijks waren zij weer aan de gang of zij werd onwillekeurig, door haar
angstige gejaagdheid, voortgedreven.
Eensklaps nam Witte Manse het kluchtig op.
- Ha! Ge denkt misschien dat ik niet lopen kan! riep ze. - Kijk! En als een schicht
was ze vooruit, lachend door Slimke Snoeck gevolgd.
Maria wrong haar handen samen.
- Maar wacht toch! Wacht toch! riep ze nu tevergeefs, terwijl ze ook een beweging
maakte om te rennen.
Plotseling greep Reus haar in de lenden vast en hield haar tegen.
- Maria, laat ze maar gaan, sprak hij. - Wij zullen ze wel achterhalen. En terzelfder
tijd, terwijl zij, huiverend, een hevige poging maakte om los te komen, sloeg hij haar
ook zijn andere arm om het middel, hield haar gans stil, drukte haar woest een kus
op de mond, met doffe stem herhalend: - Laat ze maar gaan, zeg ik u; laat ze maar
gaan.
Zij had een gil geslaakt, verwarde kreten: - Manse! Theofiel! Reus, laat mij los!
Laat mij los! ontsnapten uit haar keel, terwijl ze nu met krachtsinspanning worstelde
en met geweld poogde te vluchten.
Hij hield haar sterker tegen, hij plaatste zijn voet dwars vóór de hare, hij
versmachtte haar met ruwe zoenen, voortdurend, met hese stem, herhalend:
- Maar laat ze gaan, nondedzju! Laat ze gaan! Laat ze gaan, zeg ik u! Laat ze gaan!
En plots, gelijk een dier, wierp hij haar omver in 't koren.
Zij had een vreselijke gil geslaakt, zij riep: - Moord! Moord! Moord! driemaal
achtereen, maar de laatste verging in een geluid van worging en versmachting: hij
was boven op haar gevallen, hij had een greep aarde genomen en stopte haar die in
de mond, in de ogen, over geheel het aangezicht, om haar het roepen te beletten.
Toen kon ze zich niet meer
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verdedigen, zij stikte en spuwde, zij viel in zwijm, 't werd nacht om haar heen, de
afschuwelijke nacht van 't graf, waarin ze zich halfdood, doch met het vlijmend
bewustzijn nog te leven en afgrijselijk te lijden, voelde verkrachten en begraven...
Hij liet haar eindelijk los, hij poogde haar weer te doen opstaan; hij sprak
herhaaldelijk, vlug en stil:
- Kom, 't is niets, 't is gedaan, laat ons nu voortgaan.
Doch zij, versmachtend, hijgend, stervend, viel weer ten gronde.
- Och Here toch! Och Here toch! Och Here toch! zuchtte zij onophoudend.
Verschrikt boog hij over haar neer.
- Toe, Maria, kom, kom, sta op, herhaalde hij dringender. En ziende dat Witte
Manse en Slim zich omgekeerd hadden en, na een ogenblik aarzelen, in de schemering
naar hen terugkwamen:
- Toe, Maria, haast u, d'anderen zijn daar weer, smeekte hij schier.
Zij stond niet op, zij kronkelde zich, als in een paroxisme van foltering, zij zonk
nog dieper, op de knieën, met het hoofd in 't zand ineen, steeds machtelozer, steeds
wanhopiger herhalend:
- Och Here toch! Och Here toch! Och Here toch!
Slim en Witte Manse waren tot bij hen genaderd. Stom, eerst niet begrijpend,
zagen zij in het halfduister toe.
- Wat es er gebeurd? Wa scheelt er, Maria? vroeg Witte Manse, over haar vriendin
neerbuigend. Maar eensklaps werd zij purperrood, richtte zich op, wendde zich om
tot Reus en spuwde hem, met vlammende ogen, en door de brutaliteit van zijn aanslag
met Maria solidair geworden, deze belediging in 't aangezicht:
- O gij sloeber! Gij smeerlap! Gij beest! 'k Zal 't zeggen, 'k zal 't vertellen aan al
wie ik hoor of zie!
Hij had een korte, boze lach; hij riep, uitdagend: - Ge zoudt het zeker liever zelf
gehad hebben! Maar hij liet dadelijk de schertstoon varen, om Maria, dringender, te
smeken: - Allez, toe Maria, sta op, sta op. Is dat nu 't schreien waard?
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Zij scheen hem niet te horen, zij bleef in het zand liggen, snikkend, zuchtend,
onophoudelijk, als zieltogend, dezelfde akelige klacht herhalend:
- Och Here toch! Och Here toch! Och Here toch!
En dit schouwspel ontstelde Witte Manse nog dieper, zij riep, met steeds
toenemende woede:
- Gij smeerlap! Gij sloeber! Men moest u voor geheel uw leven in 't kot steken!
Terwijl Slimke Snoeck, eerst als verslagen, maar eindelijk tegen zijn eigen
bedeesdheid gerevolteerd, nu ook, met vuurrode wangen herhaalde:
- Ja maar Reus, alzo niet, zilde1, alzo niet, alzo niet!
Doch Reus, thans werkelijk bang over Maria neergebogen, antwoordde zelfs niet
meer, en Slimke Snoeck, schielijk door een zonderling gevoel gezweept, naderde
hijgend en ontsteld tot Witte Manse.
Hij greep haar bij de arm, trok haar, eerst zacht, terwijl ze zeer verwonderd vroeg:
- Hawèl wat is er? wat terzijde, omsloot haar eensklaps woest in zijn beide armen.
- Maar wat doet ge? Laat mij gerust, gij domme loeter2! schreeuwde Witte Manse,
hem hevig wegstotend.
Doch driftig kwam hij weer.
- Manske, laat mij het nu ook eens doen, laat mij het nu ook eens doen, zuchtte
hij haar in de nek. En, juist als Reus, sprong hij op haar.
Zij riep om hulp, zó luid, zó scherp, dat hij, verschrikt, haar losliet, terwijl Reus
vloekend toegesneld kwam.
- Nondemilledzju! Wilt ge ophouden! Wilt ge zwijgen! Helpt mij, nondedzju! om
Maria te doen opstaan voordat er hier volk komt! schreeuwde hij schier wenend.
Slimke, woedend, had een beweging van opstand. - Waarom zou ik zowel niet
mogen als een ander! riep hij hatend, met een vlijmend gevoel van tegenover hem
gepleegd onrecht. En met een verwijtend gebaar tot Witte Manse voegde hij erbij:
- 'k Zou immers niet de eerste zijn, met wie zij het te doen heeft.

1
2

Hoor!
Lomperd.
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- 't Es gelijk! antwoordde Witte Manse, rood van toorn.
- 't Es genoeg dat ik niet wil. En zij keerde terug tot haar vriendin, haar met tranen
in de ogen smekend, dat ze toch zou willen opstaan. Toen stond Maria eindelijk
overeind; schreiend, bezoedeld, afschuwelijk, onkennelijk.
Witte Manse, ontroerd, veegde haar met haar zakdoek de aarde uit het aangezicht
en klopte 't zand van haar kleren.
- Kom, riep zij verontwaardigd, 't zijn alle twee sloebers, smeerlappen.
Zij nam Maria bij de hand, zij verdwenen samen, langs de sombere rand van de
korenvelden, in de schemering.
Stom, zonder nog verdere lust om hen te achtervolgen, zagen de beide mannen
hen in de duisternis verdwijnen.
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III
Na enkele minuten gaan kwamen de twee meisjes te Brakel aan. Het licht brandde
reeds in enkele huizen en in het Zijstraatje, waar zij beiden woonden, stond of zat
nagenoeg al het volk, door het schone weer uitgelokt, naast de deuren buiten.
- Wat es er gebeurd? Woaromme schriemt zij? vroegen allen aan Manse.
En Manse, verontwaardigd, zweeg het niet, riep het aan al wie 't horen wilde, in
haar jaloerse gramschap tegen Balduk opgewonden:
- 't Es Reus Balduk, die haar omvergeworpen en verkracht heeft in het koren!
Een samenscholing had zich dadelijk gevormd, een stoet ging in de schemering
met de twee meisjes mee, luidop, met uitroepingen, met kreten en gelach de
gebeurtenis alom herhalend en verkondigend.
En eensklaps was het als een worsteling: een korte, dikke, veertigjarige vrouw,
Maria's moeder, kwam schreeuwend met loshangende haren naar voren gesprongen,
en in een oogwenk stond ze vóór haar dochter, midden in een dichte groep.
- Woar es ze? Wat es er gebeurd? riep ze dreigend, het geschreeuw van de anderen
overheersend.
Er ontstond een ogenblik stilte, waarin men nu duidelijk Maria's snikken hoorde,
en Witte Manse, hijgend en vlug, herhaalde nog eens:
- 't Es Reus Balduk, die haar omvergeworpen en verkracht heeft in het koren!
Een gejoel steeg uit de volksschaar op, een vloekende vermaledijding barstte los,
het kort en ruw geklets van een slag in 't gezicht weerklonk. En terstond, als bij
toverslag, werd
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alles weer stil. Stil onder 't volk, althans; want nu greep een ongehoord toneel tussen
de moeder, de dochter en Witte Manse plaats. Zij had maar dit verstaan, de moeder:
Balduk heeft haar omvergeworpen in het koren! En 't was genoeg voor haar, zij vroeg
niet om nog meer te weten, alles was klaar, haar dochter moest de schuld van het
gebeurde zijn, en de verwijten, de verwensingen, de schandelijkste en onnoemelijkste
scheldwoorden rolden, als het slijk uit een mestpoel, voor haar onschuldig meisje en
voor Witte Manse uit haar mond, terwijl ze de eerste met slagen en schoppen
overlaadde. Maria, als dood, verweerde zich zelfs niet; maar Witte Manse, schreiend
van woede, keef tegen, antwoordde belediging voor belediging, gaf weldra vuist
voor vuist en schop voor schop terug, terwijl de steeds aangroeiende menigte
oorverdovend schreeuwde en de laatst aangekomenen, die het gevecht niet zagen,
zich uit nijd vermaakten met de anderen nog meer ineen te dringen en te persen. De
heffe des volks, alles wat Brakel aan slecht en bedorven gepeupel telde, was daar nu
vergaderd. Het was een ongelooflijke krioeling van schreeuwende, dronken mannen,
van wijven met loshangend haar en kinderen op de arm, van jongere knapen en
meisjes, die meegilden om het uitsluitend vermaak de verwarring te vergroten.
Afzonderlijke kijf- en vechtpartijen grepen nu ook onder de toeschouwers plaats;
mannen kozen de partij van Reus, vrouwen die van Maria; vloekende, halfdronken
moeders stieten hun weerspannige dochters binnen huize en aan het hoofd van de
beweging stonden aldra een achttal gewone makkers van Reus, gekende dieven,
wildstropers en bandieten, kerels met boevengezichten, die gewoonlijk van dergelijke
gelegenheden gebruikmaakten om, in de grootste verwarring van het gevecht, schielijk
te verdwijnen en in de buurt te gaan stelen.
- Ala! Naar huis, schandaal! snauwde eindelijk vrouw Beert haar dochter toe. En
met geweld poogde zij haar vooruit te duwen. Maar beiden werden door de menigte
weer naar het midden van de straat gedrongen en, als om de wanorde tot het toppunt
te brengen, verschenen nu ook Reus Balduk en Slimke Snoeck in de drom. Zij schenen
reeds verzoend, zij moesten ergens onderweg jenever gedronken
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hebben en waren beschonken; en de eerste kwam met uitgespalkte ogen nevens Maria
gesprongen, vrouw Beert in het aangezicht huilend:
- Ja, ik ben met haar in het koren geweest; ja, zij is mijn lief en durft nog eens
hand of vinger op haar leggen!
Het duurde niet lang, de drukking zelf van het opgewonden volk wierp hen tegen
elkaar op en een nieuw gevecht, ditmaal tussen Reus en vrouw Beert ontstond. Hij
had haar twee kaakslagen en een schop gegeven en zij, als een razende kattin, klauwde
en krabde hem met haar nagels in het aangezicht, toen de volksschaar nogmaals
openging en Beert zelf, Maria's vader, als naar gewoonte stomdronken, en van al
zijn andere, luid schreiende kinderen gevolgd, op de bres sprong. Terzelfder tijd
kwam Stoute Treze - Witte Manses moeder - ook buiten en het was als een sein tot
algemene worsteling: een kolossaal gedrang wierp de ganse bende tegen de gevel
van Beerts huis; en, in de duisternis onderscheidde men niets meer: één dierlijke drift
naar vechten had over dat opruierig en ontembaar gepeupel van Brakel gewoed en
allen, razend, tierend, schreeuwend, worstelden nu ondereen, blindelings, zonder
keus noch reden op elkander slaande, tot ineens, niemand wist hoe, Beerts voordeur
openvloog en man en vrouw en kinderen overhoop in het huis verdwenen.
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IV
Een groot deel van de nacht bleef de Zijstraat in rep en roer staan. Beert had zijn
deur dichtgestampt, maar daarbinnen ging het gekijf door, van tijd tot tijd door een
vernieuwd gedruis van vechten, door een kletterend gerinkel van aan stukken geslagen
voorwerpen en door het noodgeschrei van de kinderen overstemd.
Balduk en Slim bevonden zich aan de overzijde van de straat in de Gelapte Sjako,
het slecht befaamde kroegje van Stoute Treze, Witte Manses moeder. Daar dronken
zij druppels op druppels en Reus, met zijn vuisten op de schenktafel en op de meubels
slaande, vertelde en herhaalde onophoudend, op zijn manier, hoe alles geschied was.
- Nondedzju! Als men een meisje liefhad, men ging er mee alleen, niet waar? Had
het niet altijd zo bestaan en zou het zo niet duren, zolang de wereld, wereld bleef?
Nondedzju! Waarom zou hij niet mogen doen gelijk zij allen deden? En een snik van
zelfvertederde gramschap verkropte in zijn keel, als hij een van de hem toegespuwde
beledigingen van vrouw Beert herdacht, namelijk dat hij rot was. - Rot, nondedzju!
Hij, rot, hij, die zo zuiver als een tin was; ja, ja, zo zuiver als een tin, dat mocht hij
zeggen. Nondedzju! Nondedzju! En versmachtend, met woedetranen in de ogen en
met gebalde vuisten sprong hij van tijd tot tijd weer in de straat om Beert en zijn
vrouw nieuwe scheldwoorden toe te schreeuwen. Dan vloog ook de deur van Beert
weer open en het gevecht herbegon voor enige ogenblikken, woester dan ooit, in de
sombere nacht.
Balduks gewone makkers, het achttal schelmen met hun galgetronies, onophoudend
door hem getrakteerd, hielden hem gezelschap in de Gelapte Sjako, gaven hem gelijk,
hitsten hem tegen Beert en zijn vrouw op. Hij kreeg spoedig al de
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aanwezigen op zijn hand. Stoute Treze, door het aanzienlijk vertier van Reus bewogen,
zou er haar eed op gezworen hebben, dat het niet mogelijk was aan een meisje te
raken wanneer het meisje niet wilde. En Witte Manse zelf stelde zich minder vijandig
tegenover Reus en bekende dat Maria misschien toch wel wat overdreven geweest
was, voor zo een nietigheid zulk een luid misbaar te maken.
- Hawèl, nondedzju! Waarom liet ge 't mij dan ook niet doen? riep eensklaps
Slimke Snoeck, die, smoordronken, Witte Manses laatste woorden opgevangen had.
Een schaterlach weergalmde en Stoute Treze zei op kalme toon:
- Theofiel, jongen, goa gij naor ou bedde, dat zal beter zijn. Doch de zachtaardige
knaap met zijn meisjesgelaat, was ook plotseling woedend geworden.
- Nondedzju! Nondemilledzju! Ik moet haar hebben en ik zal haar hebben!
schreeuwde hij, met uitgespalkte ogen op Witte Manse springend. En hij werd als
razend, men moest hem met geweld van haar trekken, of hij zou haar versmacht
hebben. Men kreeg hem eindelijk op zijn stoel terug; en daar zakte hij, schreiend,
met het hoofd tussen de handen ineen, gestadig, met een trage, wanhopige
hoofdschudding in stilte herhalend:
- Nondedzju! Nondedzju! Nondenondemilledzju!
Tot drie uur 's morgens was het volop leven en beweging in de Gelapte Sjako. De
voordeur stond half open, het was een onophoudend in- en uitgaan van zonderlinge
kerels, enkelen waggelend van dronkenschap, anderen zeer nuchter, met vorsende,
zoekende, rusteloos rondkijkende blikken. Nu en dan verscheen heimlijk een vrouw,
met een onder het voorschoot verborgen fles of kan, die Witte Manse in de kelder
met bier of jenever ging vullen.
Een ventje, dat een makaronkas1 op de rug droeg, viel omver bij zijn intrede en
bleef liggen; een ander, woedend,

1

Een langwerpig-vierkant groengeverfde houten bak, waarin zich kleine ronde amandelkoekjes,
op vellen papier geplakt, bevinden. Men speelt met dobbelstenen voor één of meer vellen
tegen de makaronman. De man, in geval van verlies, betaalt met zijn makarons, de speler
met geld: vijf cent voor een vel van 25 makarons.
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kwam vloekend naar de schenktafel, dronk er achtereenvolgens twee druppels en
stapte dadelijk weer buiten, schreeuwend dat zijn vrouw dronken te bed lag en dat
hij ze ging afrossen.
Drie van de gezellen van Reus: Donder de Beul, Klod de Vos en Boef Verwilst,
waren sinds enkele ogenblikken verdwenen; de vijf anderen: Honderd-en-Een,
Bradden Dhondt, Clep Sandrie, Smuik Vertriest en 't Slijperken, waren luidkeels aan
't zingen gegaan, als om deze afwezigheid niet te doen opmerken. Reus, ineens tot
bedaren gekomen, zat starogend, met een stijve glimlach op zijn vuurrood aangezicht
te luisteren, terwijl Slimke Snoeck, nog dieper op zijn stoel ineengezakt, met
kwijlende, half open mond, te snurken lag. En, als vanzelf, geraakte 't slecht befaamde
kroegje eindelijk ledig. Het licht werd flauwer in de kolende, schier tot op de bodem
uitgebrande hanglamp, de gezangen galmden doffer, verzwakten en zwegen; een
onhuiselijke, akelige duisternis omhulde trapsgewijs de steeds aanstotelijker
schijnende tronies. En zeer natuurlijk, zonder weerspannigheid noch moeite, na een
laatste, mislukkende poging van gevecht tussen twee dronken vellenploters, bevond
zich het gezelschap, zachtjes door Stoute Treze buitengedreven, op straat.
Daar ging men waggelend en knorrend uiteen.
's Anderendaagsmorgens werd geconstateerd dat bij Klakke Maerschalck, de
herbergier uit de Gloeiende Koteraar, en in nog twee andere huizen konijnen gestolen
waren.
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V
Enige dagen verliepen. De maandagmorgen was Maria ziek te bed blijven liggen,
maar na de middag had vrouw Beert haar met scheldwoorden doen opstaan en haar
gedwongen, als naar gewoonte, bij boer De Waele te gaan arbeiden. Zonder eten,
koortsig en flauw, was het meisje vertrokken. En op het wiedstuk1, waar allen reeds
haar schande kenden, hadden haar opnieuw de tranen overweldigd.
Daar hadden al de wiedsters zich met haar zaak bemoeid.
- Ware ik in uw plaatse, ik ging noar den pastoor toe, hij zou Reus dwingen mee
ou te treiwen, meende Elodie, de oudste dochter van de boer.
- Ik niet. 'k 'n. Zou hem zelfs niet willen, maar 'k zou hem een proces aandoen, zei
Siednie2, de tweede.
Maar een derde, reeds bejaarde vrouw, uitte een verschillende, veel verstandiger
denkwijze.
- Ik, zei ze, zou eerst willen weten of ik eraan3 ben. In geval van neen, is er aan 't
gebeurde zeer weinig gelegen en zou ik er mij hoegenaamd niet meer over bekreunen.
In geval van ja, is het wat anders en dan zou ik mijn best doen om hem geheel op
mijn kant te krijgen en met hem te trouwen.
Allen deelden haar mening, beaamden haar wijze woorden. Was zulks inderdaad
wel 't schreien waard en was er wel een enkele onder hen, die, met of tegen haar wil,
hetzelfde lot niet ondergaan had? Zij lagen daar met hun veertien op het wiedstuk
en om beurten nu, door een soort van wederzijdse, ondeugende wedijver gezweept,
vertelden zij hoe het

1
2
3

Stuk land waarop gewied wordt.
Sidonie.
Zwanger.
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met hen gegaan was.
- Ik, sprak lachend Moeffe Vrieze, een mooie, zwarte, struise twintigjarige meid,
met rode wangen en franke oogopslag, die, ongehuwd, reeds drie kinderen had - was
nog niet juist veertien jaar oud, toen het ‘affairen’ voor de eerste maal plaatsgreep.
Het was met Bruun Vermeersch, de oude, daar, ge weet wel, uit het klooster, die in
de processie het rode vendel draagt. Hij wrocht in 't hooi, achter 't kapelletje van de
Toverheks en ik kwam daar voorbijgegaan zonder aan iets te denken, toen hij mij al
ineens bij zich riep, terwijl hij mij van verre een vijffrankstuk, dat hij in de hand
hield, liet zien. Ik naderde verbaasd; ik zei: - hawèl, wat es er?
- Wilt ge dat vijffrankstuk verdienen? Wilt ge dat vijffrankstuk verdienen?
herhaalde hij tweemaal stotterend, met zijn dikke, bevende onderlip. - Ja, antwoordde
ik, waarmee? - Kom het halen, zei hij. En hij ging onder de sperrekes, die rond het
kapelletje staan. Ik volgde hem, nieuwsgierig om te weten wat er ging gebeuren.
Maar nauwelijks was ik bij hem of hij wierp mij omver en viel boven op mij. Wat
kon mij dat schelen! Ik schoot in een lach en liet hem zijn goeste doen, maar ik vergat
niet hem zijn vijffrankstuk uit de hand te nemen.
Een schaterlach was onder de wiedsters opgegaan. Allen, ten gronde gebukt,
kropen, steeds wiedend, met blinkende, strak vóór zich gevestigde ogen door de
jonge beten voort. Ja, ja, ze kenden het reeds lang, dat avontuur van Moeffe Vrieze,
met de oude uit het klooster. Zij had er naderhand een heleboel vijffrankstukken
bijverdiend, in 't hooi, in 't koren, onder 't portaal van het kapelletje, overal waar die
oude bok haar achtervolgde. Eenieder zei in 't dorp, dat zij de oorzaak van zijn dood
geweest was. Maar allen hadden het geluk van Moeffe Vrieze niet; de geschiedenis
van de vijffrankstukken wekte steeds bij haar gezellinnen een geheime jaloezie op,
en Oele Feeffe, dertig jaar, lang en mager, bleek en blond, één kind, vertelde op haar
beurt, met een zweem van verbittering in de stem:
- Van mij was het bij boer van Heule, op den hooizolder, met den boer zelf. Dat
beest, met zijn geweld, trok een scheur in mijn rok en was zelfs nog te gierig om mij
een nieuwen
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te kopen. - Toe, toe, ga beneen, ga beneen, da z'ons niet zien, stond hij daar altijd1,
dat zwijn, toen hij gedaan had. Ik moest hem bedreigen alles aan de boerin te vertellen.
En weet ge wat hij dan deed, dat varken: hij stal een kleed van zijn vrouw en gaf het
mij. Ik heb het moeder doen verven...
Opnieuw had een gelach weerklonken, terwijl men luid en ondereen zijn
opmerkingen wisselde.
- Wat 'n zwijn! Wat 'n beest! Die boer van Heule. En thans was het Maaie Troet,
zwart, mager en nogal mooi, twee kinderen, die haar eerste liefdesavontuur vertelde:
- Van ons, ik en Donder de Beul, was het bij baas Baete, in de kalkschuur. Ik was
veertien jaar, ik wist al zoveel wat Donder met mij wilde doen als het onnozel kind,
dat op de wereld komt. Ik meende, juist als Maria, dat hij mij ging vermoorden en
ik begon te roepen, te roepen totdat hij mij wezenlijk bedreigde mij de keel toe te
duwen. Ik liet hem dus geworden, maar weet ge wat er toen gebeurde, als wij
rechtstonden om te vertrekken; het was zeer donker in de kalkschuur en, bij het naar
buiten gaan, struikelden wij over een kruiwagen en vielen alle twee zijdelings in nen
hoop gebluste kalk, die juist daarnevens lag. Wij waren wit, maar wit...
Nogmaals ging het geschater op, gemengd met uitroepingen en gejuich; en Muimme
Taey, klein en poezelig, met stoute ogen, tweeëntwintig jaar, twee kinderen, en
zwanger van het derde, staakte een ogenblik haar werk, richtte zich in 't midden van
de neergehurkte groep half op en riep:
- Met mij en 't Slijperken was het een ander spel. Ik lag te bed, op zekeren nacht,
en sliep nevens onz' Gusta, toen ik schielijk, door een zachte wrijving over mijn
gezicht, wakker gemaakt werd. Ik verschrikte, zoals ge wel denken kunt en wilde
roepen, maar een hand duwde mij zonder geweld den mond toe en een stem, die van
het Slijperken, fluisterde mij haastig en als het ware angstig in 't oor: - Muimme, de
gendarmen achtervolgen mij; alstublieft, laat mij hier een schuilplaats zoeken. Ik
had daar eigenlijk niets tegen, ik zei:

1

Hij bleef staan en herhaalde steeds.
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- 't Is goed, verbergt u waar ge wilt, en ik vroeg enkel, met verbazing: - Maar
verdomd! Langs waar zijde gij binnen gekomen?
- Langs daar, langs daar, antwoordde hij, naar het somber vensterraam wijzend.
En hij herhaalde dringender: alstoublieft, Muimme, laat mij hier toch wa blijven,
laat mij hier toch wa rusten, anders word ik gepakt. En stil als een serpent, terwijl
hij sprak, kroop hij naast mij in 't bed en greep mij vast. - Wat doet ge? Laat mij
gerust! vezelde ik verschrikt en deed mijn best om van hem los te komen. Maar...
het was al te laat, ik geraakte uit zijn klauwen niet meer, en als het spel gespeeld
was, trok de sloeber er lachend en zonder vrees voor de gendarmen vandoor. Ik ben
maar in één ding verwonderd geweest: hoe het toch mogelijk was, dat onz' Gusta
niet wakker werd, noch daar iets van gehoord of gezien heeft!
Steeds luider ging 't geschater op; enkele wiedsters hadden de arbeid gestaakt,
andere kropen vooruit, in hun opgewondenheid rechts en links met het houweel
hakkend. De lange, regelmatig neergebukte rij was onderbroken en Witte Manse,
die zichzelf niet meer bezat van uitgelatenheid, riep tot Verool: - Allez, Verool; Gij
nou; hoe es 't mee ou gegaan? Allen kronkelden zich van het lachen en een
oorverscheurend gejoel ontstond; maar Verool, vierentwintig jaar, vier kinderen,
lelijk als de dood en van dezelfde kleur als deze, weigerde halsstarrig aan het algemeen
verzoek te voldoen. Vroeger heette zij ‘de Poere’ en vrijde zij met Boef Verwilst;
maar eens was ze met een vreemde orgeldraaier weggelopen, en toen ze na een drietal
jaren zwerven alleen, met haar vier kinderen op Brakel terugkwam, was ze zó ziek,
dat men haar naar 't Gentse hospitaal had moeten sturen. Sedert die tijd had ze niet
anders meer geheten dan Verool, hetgeen haar woedend maakte, want ze beweerde
dat ze zuiver en gezond was, ondanks de tegenstrijdige bevestigingen van Boef
Verwilst en Clep Sandrie, die alle twee, kort na haar terugkomst, hadden moeten
meesteren. Ook was het op een hatende toon dat zij aan Witte Manse, die nog geen
kinderen had, antwoordde:
- Nondedzju! Vertelt gij zelve ne keer hoe het met u ge-
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gaan is en waarbij het komt dat gij geen ‘jongen’ hebt!
Nu lachten, koutten, schaterden zij al tezamen, uitgenomen de meer en meer
terneergedrukte Maria en de twee boerendochters die, met brandende ogen en
gloeiende wangen, ietwat hun opgewondenheid beteugelden om de vooruitgang van
de arbeid niet te hinderen en hun gezag van opperhoofden niet te compromitteren.
En met nagenoeg allen was het ook dezelfde geschiedenis: allen waren met geweld,
met bedrog of door verrassing gepakt geweest; en wat ze daarvan onthouden hadden
was geen spijt over 't verlies van hun eer, noch een walg voor de brutaliteit van de
aanslag, maar wel een indruk van gefopt-zijn, gepaard aan een onbewust gevoel van
eerbied voor de kracht van de man, van noodzakelijke onderwerping aan het recht
van de sterkste.
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VI
Gedurende de eerste dagen die op haar ongeluk volgden dacht Maria bepaald aan
zelfmoord. Overdag had zij onophoudend de afschuwelijke herinnering voor ogen
en 's nachts schrikte zij wakker, en riep en schreeuwde, door de vreselijke
gewaarwording dat zij steeds de aanslag onderging overweldigd. En haast nog meer
dan 't schrikbeeld zelf, folterde haar 't bewustzijn van hetgeen zij op het ogenblik
verloren had en van de gevolgen, die zulks na zich slepen kon. Sinds jaren reeds
koesterde zij een ideaal, een droom. Natuur had haar tot een zonderling contrast met
haar omgeving geschapen. In een midden van dieven en schurken, van echte bandieten
met afschuwelijke zeden opgevoed, was zijzelf eerlijk en zuiver gebleven, des te
zuiverder, des te eerlijker, naarmate zij de anderen, om haar heen, tot een steeds lager
zedelijk peil zag dalen. En in die gevoelens lag er bij haar niets beredeneerds: het
was iets ingeborens, iets instinctmatigs en onvrijwilligs, zo onvrijwillig als het bestaan
van een fraaie bloem, die vanzelf op een mesthoop groeit. Alles wat zij zag en hoorde:
het gedrag en de handelwijze van haar ouders, de manieren en gesprekken van haar
kennissen en vrienden, tot zelfs de schaarse vermaken, die zij genoot, en met een
woord haar ganse levenswijze boezemden haar weerzin of afkeer in. En, van
lieverlede, naarmate zij ouder werd, was een innig, steeds aangroeiend verlangen in
haar opgewassen: eens uit haar omgeving te geraken, eens een ander, beter, degelijker
leven te hebben.
Die droom, eerst onbepaald, was weldra tot een wezenlijk en tastbaar, bereikbaar
ideaal geworden: in plaats van een schurk, een brave, eerlijke jongen te huwen, ganse
dagen vlijtig te arbeiden, ergens te lande, ver van de woelige, walgelijke Zijstraat,
een net, eenzaam, rustig huisje te bewonen,
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dát waren de voornaamste, zo bescheiden glanspunten van haar gewenste toekomst.
Toen was zij, als vanzelf, aan Slimke Snoeck gaan denken. Zij had zeer goed, onder
zijn gemaakte ruwheid, de zachtaardigheid van zijn karakter en het verborgen eerlijke
van zijn inborst ontdekt; en langzamerhand, zonder dat ze zelfs aan liefde dacht, en
zonder dat Slimke, van zijn kant, haar genegenheid scheen te vermoeden, was haar
ideaal in hem vergroeid en had er zich, om zo te zeggen, mee vereenzelvigd.
Helaas! Alles was nu verwoest, omvergeworpen. De ingeboren kiesheid van haar
gevoelens, gepaard met een besef van deftigheid en eigen eerbied, verbood haar thans
nog aan Slimke Snoeck en aan haar vroegere droom van stil geluk te denken. Tot
haar ongeluk, ja, tot haar ongeluk, in de stand waartoe zij behoorde, besefte zij de
waarde van hetgeen zij verloren had. En voortdurend, dagen en nachten, zonder een
ogenblik rust, stond het afschuwelijk tafereel steeds voor haar ogen, herdacht zij,
met vlijmende nauwkeurigheid, tot de geringste omstandigheden van de wrede
aanslag. Een folterend denkbeeld had zich in haar brein vastgeankerd: dat het gebeurde
niet zou voorgevallen zijn, had zij enkele voorzorgen genomen. Waarom was zij met
hem begonnen te kouten? Waarom had zij met hem gedanst? Waarom met hem
gedronken? Waarom, vooral, in zijn gezelschap die eenzame weg gevolgd? En in
haar wanhoop beschuldigde zij zichzelf van 't gebeurde, alsof men voorzorgen nam
tot het voorkomen van gruwelen, waarvan men het bestaan op de wereld zelfs niet
vermoedt.
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VII
Wat haar ook vreselijk ontstelde, was het voorgevoel dat alles daarmee niet geëindigd
was, dat zijn aanslag haar kon zwanger gemaakt hebben en dat Reus haar nu in elk
geval zou opzoeken en pogingen zou aanwenden om met haar in betrekking te blijven.
De ganse week had zij hem niet teruggezien. Hij arbeidde, met een aantal andere
Brakelsen, waaronder ook haar vader, te Gent, in de Scheldewerken. Maar de
zaterdagavond, toen ze, van haar werk bij boer De Waele komend, nauwelijks weer
thuis was, zag zij hem, in gezelschap van Slim Snoeck en Boef Verwilst, haar woon
voorbijgaan. Onbeschaamd keek hij door 't venster in. Zij werd doodsbleek en vluchtte
in het slaapvertrek. Van gans die nacht kon zij het oog niet sluiten.
's Anderendaagsmorgens, na de hoogmis, sprak hij haar aan. Zij weigerde hem te
aanhoren, zij verhaastte de stap, terwijl schaamtetranen uit haar ogen barstten en een
gevoel van machteloze verontwaardiging en smart haar keel toekromp. Die
onverwachte handelwijze liet Balduk stom van verbazing. Voor hem kon er geen
twijfel bestaan: hij had haar eens bezeten, voortaan moest ze de zijne wezen en
meende hij in het bezit van ontegensprekelijke rechten op haar te zijn. De ganse dag,
meer en meer opgehitst, achtervolgde hij haar. Zij ontvluchtte hem halsstarrig, zij
hield zich schuil thuis, en, tot driemaal toe, wees zij het verzoek van Stoute Treze,
die, door Reus omgekocht, haar in haar herbergje poogde te lokken, van de hand.
Maar met de avond, toen hij halfdronken was, werd hij al stouter en stouter, en
waagde het eindelijk haar tot in haar ouders woning te komen opzoeken. Hij werd
terstond, door Beert en zijn vrouw, smadelijk op straat geworpen, en dáár, voor de
deur, greep nogmaals hetzelfde schouwspel van de vorige zondagavond

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

28
plaats: de schandelijkste scheldwoorden, de afschuwelijkste beledigingen en weldra
de schoppen en de slagen, werden opnieuw gewisseld, terwijl de ganse, aanstotelijke
bevolking van die slecht befaamde straat als het ware in oproer kwam en Maria,
bevend van angst, in haar bed lag te schreien.
Een andere week verliep; het ellendig meisje leefde schier niet meer. Want nu was
de geduchte tijd gekomen, waarop zij ondervinden zou, of zijn aanslag gevolgen na
zich zou slepen of niet. Men was in de oogsttijd, en elke morgen, als zij op de hoeve
aankwam, werd zij thans door de andere werkvrouwen ondervraagd. Allen kenden
elkanders innigste geheimen: Elodie, de oudste boerendochter en Oele Feeffe kregen
dat steeds terzelfder tijd. Met Siednie en Maaie Troet scheelde het maar één dag;
met Muimme Taey, Verool en Witte Manse twee, en bij Maria, het was bekend,
kwam het drie dagen vroeger dan bij Moeffe Vrieze. En zie, op zekere morgen kwam
deze triomfant op 't pachthof aan en riep van zover zij Maria ontwaarde:
- Hawèl; hoe is 't met u! Ik heb ze.
Maria viel schier in bezwijming. Zij kon, zij wilde, ondanks de thans algemene
bevestigingen van de andere werkvrouwen, dat zij eraan was, aan haar ongeluk nog
geen geloof hechten; maar diezelfde dag, als om haar laatste hoop te doen verdwijnen,
werd zij na het noemnaal onpasselijk en moest zij, op haar benen waggelend, in
Siednies bed gedragen worden.
't Was als een loopvuur in de Zijstraat. Luizema, Moeffe Vriezes zuster, een kleine,
stoute en door ongedierte opgevreten zestienjarige meid, met jongensgezicht en
jongensmanieren, wier voornaam men, wegens haar walgelijke smerigheid in bewuste
spotnaam had veranderd, was gedurende de noenstond1 naar huis gelopen om het
gebeurde te vertellen; en, toen Maria, na zonsondergang, met de andere vrouwen
huiswaarts keerde, kwam Witte Manse, die die dag bij de boer niet gaan arbeiden
was, haar tegemoetgelopen met de dringende vermaning:
- O, Maria, gaat dezen avond toch naar huis niet, uw vader

1

Middagrust.
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zou u doodslaan. Hij is van de middag alleen uit Gent teruggekomen en in 't
voorbijgaan door de Zijstraat heeft hij die smerige Luizema aan Oele Feeffes moeder
horen vertellen dat ge eraan waart. Hij heeft uw moeder, uw broers en uw zusters
geslagen en alles stukgesmeten. Hij is stomdronken en nu staat hij met het broodmes
in de hand u af te wachten, om u te vermoorden.
Tragisch en bleek, zonder een woord te spreken, was ze pal, vóór Witte Manse
blijven stilstaan.
- O! Wat een beest! riepen, verontwaardigd, enkele van de andere werkvrouwen.
En Moeffe Vrieze, woedend, liep recht naar Luizema en sloeg haar met de vuist in
het gezicht, schreeuwend:
- Gij rosse! Gij babbelmuile! Ik wenste dat ge subiet doodvielt!
- Laat mij gerust, gij hoer! Gij teef! riep Luizema, schoppend en klauwend, en van
gramschap spuwend.
Maar reeds had Maria zich omgedraaid en keerde zij op haar weg terug.
- Waar gaat ge? riepen haar Witte Manse en de andere vrouwen achterna.
- Ik weet het niet, antwoordde zij, zonder 't hoofd om te wenden.
- Wilt ge bij ons komen slapen?
- Neen, merci.
En stijf en onwrikbaar, bij het geluid van 't gekijf dat, met begeleiding van razend
geschrei en gevloek, achter haar tussen Luizema en Moeffe voortging, sloeg zij de
landweg tussen de korens in.
Zij stapte recht vóór zich uit met snelle, vaste tred, zonder te weten waarheen.
Wellicht lag er echter in haar een instinctmatig doel, want, als vanzelf, leidden haar
stappen haar recht naar boer De Waeles hoeve terug. Maar zij schrikte toen zij in de
vallende schemering het klokje boven het woonhuis ontwaarde. Neen, neen, dáár
niet, dáár nooit; liever sterven. Zij wist nochtans wel dat zij er met open armen zou
ontvangen worden. Zij werd er als een uitmuntende werkster gewaardeerd en bijna
als een vriendin van de dochters geacht en bemind. En juist dát was het wat haar
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tegenhield: de vernedering als een ellendige bedelares te moeten komen in een huis,
waar zij tot nu toe op een voet van vriendschappelijke gelijkheid bejegend werd. Zij
keerde terug op haar stappen, zij volgde, steeds instinctmatig en met haastige schreden,
een wijl de steenweg tussen Akspoele en Brakel. Maar een nieuw gevoel van schrik
deed haar deze dra verlaten. 't Was zaterdagavond, de Brakelse aardewerkers keerden
omtrent dit uur langs die baan terug; zij kon Balduk ontmoeten. Sidderend sloeg zij
een zijwegeltje in.
De nacht, een zoele, van sterren tintelende zomernacht, daalde nu rasser over de
aarde neer. Alleen in 't westen bleef nog, van de zonsondergang, een lage, blonde
streep over, waarop het vluchtend meisje wanhopig haar ogen vestigde, als om die
schim van daglicht langer te weerhouden. De nog rechtstaande korens werden in
geheimvolle duisternis gedompeld; de reeds afgeoogste, in schoven vergaard, stonden
in lange rijen, als ontelbare, omstrengelde gestalten, op de naakte stoppelvelden. De
krekels zongen schel in 't gras, maar zwegen op haar doortocht. De hoge bomen en
de dichte elzekanten om haar heen, tekenden zich in zware, sombere massa's tegen
de donkerblauwe hemel af. De dauw bevochtigde haar voeten. Zij werd bang, zij
stapte angstiger, met nog versnelde tred vooruit en in de somberheid van de nacht,
die de verre lichtjes van de omringende hoeven hier en daar met glanspunten
doorspikkelden, wist ze niet meer op welke plaats ze zich bevond, herkende zij dat
oord niet meer, waarvan de minste bijzonderheden haar overdag zo familiair waren.
Een wilgetronk, aan de oever van een sloot, hield haar palstil, hijgend en met vergrote
ogen staan. School daar geen mansgestalte achter? De gestalte van Balduk? Zij slaakte
een kreet en vluchtte weg in 't land; zij struikelde in een voor en viel op haar knieën
neer. - Och God! Och God! riep zij. En weer sprong zij recht en holde verder.
Een voor haar voeten gapende afgrond hield haar eensklaps stil. Zij stond aan de
zoom van de Klokpoel, een brede vijver, die bij de hoeve van De Waele behoorde.
Het zweet droop van haar aangezicht, haar slapen klopten, haar hart bonsde in haar
boezem. Indien ze zich daarin liet glijden... indien ze de sprong waagde..!
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Plots, zonder overweging, was die gedachte in haar ontstaan. Zij kwam een paar
stappen nader, zij staarde strak en verwilderd vóór zich, naar de diepte van de vijver.
Het water, zwart, lag onbeweeglijk, omringd van donker struikgewas. Hoge, weelderig
opgewassen kruiden schoten er hier en daar, in groepen, als zoveel onduidelijke,
geheimzinnige eilandjes uit op; kikvorsen kwaakten droevig in het riet. - Waarom
niet? Lag daar de vrede niet, de rust, het einde van haar lijden? En, als begoocheld,
kwam zij steeds nader, door de akelige, sombere kalmte van het water
onweerstaanbaar aangelokt. Maar eensklaps trok ze zich hijgend achteruit. Iets had
daar in het midden van de poel verroerd; een grote vis, een soort gedrocht, was met
een gesmak, dat op een akelige zucht geleek, half boven 't water uitgesparteld en met
een dof geplons terug verdwenen. Een huivering greep haar aan, een kreet van walg
en afschuw verkropte haar in de keel en weer vluchtte zij weg, met hijgende borst,
met van angst opengesperde ogen.
Toen werd zij door een soort van waanzin overweldigd. Zij verloor het bewustzijn
van de werkelijkheid; een onberedeneerde, onophoudend aangroeiende schrik deed
haar ijlen en zwerven, joeg haar dwars door velden, door elzekanten en door sloten
heen, met de afschuwelijke gewaarwording van monsters, van vijanden en
wangedrochten, die haar in de sombere, onheilspellende nacht achtervolgden. En
plots, als met lamheid geslagen, stond ze weer stil, door een slag, een schok in haar
brein tot de werkelijkheid teruggeroepen.
Een kreet had in haar oor weergalmd, een mensenstem had haar naam uitgeroepen,
thans was het geen hersenschim, zij was er zeker van.
Zij wachtte een wijl, bewegingloos, de beide handen op de open mond gedrukt,
om niet van angst te schreeuwen, de ogen, als karbonkels, strak vóór zich in 't duister
van de nacht gevestigd.
Het duurde niet lang. Een haastige stap kwam dof genaderd; een stem herhaalde,
duidelijk en dringend:
- Maria! Maria! Waar zijt ge?
Het sloeg haar van ontsteltenis in de benen; zij poogde tevergeefs, schielijk verlamd,
nog een stap verder te vluchten.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

32
Machteloos, zonk ze, midden in het aardappelveld waar ze stond, door haar knieën.
Zij had de stem herkend: 't was die van Reus Balduk.
- Maria, waar zijt ge? klonk het, als boos, nog eens.
Onwillekeurig, de ogen toe, liet zij een flauwe klacht horen. Hij verscheen juist
om de hoek van het veld, hij bleef een wijle pal in de sombere nacht vóór zich staren.
En eensklaps sprong hij toe:
- Zijt gij het, Maria?
Hij had haar opgetild, hij drukte haar in zijn armen, hij overdekte haar gezicht met
ruwe zoenen, gehorte, onduidelijke woorden stamelend. Ditmaal verweerde zij zich
niet: haar ogen bleven dicht, zij hijgde flauw en vlug; zij herhaalde tweemaal met
afgebroken stem: - O Kamiel, o Kamiel, gij hebt mij in het ongeluk gebracht! En
toen verzwond weer alles, haar lichaam werd gans lam en zuchtend lispelden haar
lippen dezelfde woorden, die zij de eerste maal klaagden:
- Och Here toch! Och Here toch! Och Here toch!
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VIII
Zij bleven gans de nacht tezamen, zij gingen slapen in een hooiopper, die Balduk tot
dit einde half omvertrok. Met het krieken van de dag verliet hij haar. Hij ging zich
naar huis op zijn best kleden en, te vijf uur 's morgens, klopte hij bij Beert aan.
Deze, ontnuchterd, was zeer verzacht en verstild. En toen Balduk aan hem en aan
zijn vrouw op vastberaden toon bekende, dat hij met hun dochter de nacht had
doorgebracht en van zins was haar te huwen, spraken zij niet meer van hem op straat
te werpen. Zij antwoordden enkel, op een nog wat norse, hatende toon, dat hij het
weten moest, wat hij deed, dat zij zich van hun dochter noch van hem niets meer
aantrokken.
Balduk verdween en, een uur later, stond hij met Maria in het huis terug.
- Ha! Ge zijt daar! Schone juffer! riep, met van verkropte toorn trillende stem,
vrouw Beert, toen haar dochter binnenkwam.
Maria geef geen antwoord, maar begon te schreien. Die nacht had een beslissende
omwenteling in haar leven teweeggebracht: bij het ontwaken in het hooi had zij
eensklaps ondervonden dat haar vrees voor zwangerschap ijdel was; alles was
veranderd, maar te laat, helaas! want thans voelde en besefte zij genoeg, dat zij
voorgoed aan Reus verbonden was.
In korte woorden werden hun plannen voor de toekomst nu door Balduk zelf
geregeld en beslist. Hij had geen geld en zijn oude moeder kon er hem geen geven.
Hij zou dus beginnen met gedurende enige maanden druk te werken en te sparen.
Van het ogenblik dat zij enkele honderden franken bezaten zouden zij maar trouwen
en bij de weduwe Balduk
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hun intrek nemen.
Het was een dag van louter blijdschap en verzoening in het huis van Beert. Reeds
vóór de middag was de verloving van Reus en Maria in de Zijstraat algemeen bekend
en was er in de kleine woon een bestendige toeloop van bezoekers en gelukwensers.
Al de gewone kennissen van Reus: Donderde Beul en Klod de Vos, Boef Verwilst
en Smuik Vertriest, Honderd-en-Een en Clep Sandrie, Bradden Dhondt en Slimke
Snoeck, en 't Slijperken; de gezellinnen van Maria: Maaie Troet, Oele Feeffe, Muimme
Taey en Moeffe Vrieze, Witte Manse en Stoute Treze, Verool en Luizema kwamen
hen beurtelings bezoeken en deden, milddadig door Reus getrakteerd, in Beerts huisje
hun scherp gelach en geschater weerklinken. Witte Manse vooral, de stoute blauwe
ogen door een ongewone vlam bezield, bezat zichzelf niet van opgewondenheid,
schaterde en lachte luider dan de anderen en huppelde gejaagd in 't rond met een
bestendige neiging om tot de twee verloofden te naderen, als had zij deze onverwachte
gebeurtenis, die in de grond van haar hart nog een gevoel van jaloersheid verwekte,
van niet nabij genoeg kunnen beschouwen.
Reus, nu heel kalm en bezadigd, zat naast Maria, met wie hij ernstig en gemoedelijk
koutte. Wat kwam hij haar verzacht, veranderd voor! Hij had haar linkerhand in de
zijne gevat, en, deze met een zachte drukking op haar knieën ter ruste latend, sprak
hij haar op stille, tedere toon van zijn tegenwoordig geluk en van zijn hoop op de
toekomst. En zij, herlevend, hechtte thans geloof aan zijn woorden. Haar afkeer voor
't verleden verdween in een onduidelijke nevel; een vage, onuitsprekelijk vreedzame
en zoete gewaarwording vervulde meer en meer, bijna in weerwil van haarzelf, haar
ziel en lichaam. En onweerstaanbaar daagde het vroeger ideaal van eenzaam, vlijtig,
rustig leven weer in haar op. Zij sprak er hem over, blozend, met een weke, schier
smekende blik, als dorst zij iets onbereikbaars verlangen. Maar dadelijk stemde hij
in haar begeerte toe. Hij zwoer dat hij ook geen andere innige wens had, dan die
aanstotelijke Zijstraat, met haar slecht, ontembaar gepeupel te verlaten. En hij
beschuldigde zichzelf over het verleden. Ja, hij was eertijds soms in
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slechte gezelschappen verzeild, hij was verleid en bedorven geweest, hij had, gelijk
zovelen, slechte kennissen aangeknoopt - en met het hoofd wees hij naar enkele,
aldaar aanwezige leden van de afschuwelijke roversbende - maar nooit had hij geleefd
als zij, nooit was hij mee uit stelen geweest, nooit had hij ander geld op zich gedragen,
dan wat hij eerlijk, met zijn werken en zwoegen verdiend had. Thans wilde hij deze
makkers van vroeger niet dadelijk de rug toekeren, maar langzamerhand, dit beloofde
hij haar, zou hij bepaald alle gemeenschap met hen afbreken.
En zij, de arme, vergat, vergaf alles. Ja, zij had hem voor slecht en bedorven
gehouden, maar hij was toch geen dief, dit mocht hij met recht en met fierheid
bevestigen. En hijzelf vermoedde niet hoe hoog en gewichtig zij dit schatte. 't Is dat
zij in haar ouders huis de voorbeelden en de gevolgen van die ondeugd maar van al
te dichtbij gezien had! Miel, haar oudste broer, was een dief. Schier elke nacht,
ondanks de waakzaamheid van Beert en zijn vrouw, brak hij uit om ergens te gaan
stelen. Hoe dikwijls, toen hij de veldwachters of de gendarmen op zijn hielen had,
was zij hem, op zijn dringend en smekend verzoek, de achterdeur of een van de
vensters niet gaan opendoen! Hoe dikwijls, wakker schrikkend in het midden van de
nacht, had zij aan de sponde van haar bed, die zelfde, woedende gendarmen niet
ontwaard, die achter pas gestolen voorwerpen huiszoeking kwamen doen en op
dreigende toon haar ouders, haar broeders en zusters en ook haarzelf als zoveel
medeplichtigen ondervroegen! Maanden en maanden en weldra jaren en jaren had
hij in de gevangenis gezeten en nu was hij eindelijk, tot het geluk van allen, naar
Argentinië vertrokken.
Een zweem van treurnis had Maria's aangezicht bedekt, terwijl ze zich dat alles
herinnerde en, in gedachten meegesleept, bekeek zij, met een toenemende
benauwdheid om het hart, de boeventronies van de rovers, die haar omringden. Ware het eens een Donder de Beul geweest of een Klod de Vos, of een
Honderd-en-Een, of om het even wie van de schelmen van de roversbende, die haar
in plaats van Reus in zijn bezit genomen had en over haar het recht van de sterkste
deed gelden! Een ijzing greep haar aan, haar ogen
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spalkten zich wijd open en instinctmatig wendde zij het hoofd ter zijde. Haar blik
viel op Slim Snoeck, wie Maaie Troet en Witte Manse, in een hoek van de keuken
voor de gek schenen te houden. Misschien lag er nog wel een zweem van spijt in het
gevoel, dat op dit ogenblik in haar ontstond; althans het bleef niet duren. Slim Snoeck,
evenals de anderen, verdween voor haar in een nevel; en vaaglijk getroebleerd door
de gedachte, dat haar lot veel slechter had kunnen zijn, herhaalde zij nog eens, in
een soort van behoefte haar levensideaal nog te beperken, terwijl haar hand
werktuiglijk die van Balduk op haar knieën drukte:
- Ach! ik vraag toch niet meer dan altijd, door vlijtig werken, eerlijk mijn brood
te kunnen verdienen.
Na de middag ging hij met haar eens uit. Zij bezochten enige herbergen: de Gelapte
Sjako, de Gloeiende Koteraar, het Stinkerken en ietwat ten uitkante, op een afgelegen
wijk, de Meulenmotte, waar er een taartbolling1 was.
Met zonsondergang keerden zij naar Brakel terug. En, aan een eenzaam plekje
gekomen, tussen de ‘kanten’, waar er een klein hoekje bos stond, sloeg hij haar
eensklaps de arm om haar middel, trok haar op zijn borst, kuste haar vurig en zei,
ontroerd en zacht:
- Maria, nu we gaan trouwen moogt ge mij toch niets meer weigeren...
Zij begreep wel wat hij begeerde en begon te beven.
- Och Kamiel, vraag me dat niet; laat ons wachten, smeekte zij, zonder zich echter
te verweren.
Maar hij werd dringender, omprangde haar woester, versmachtte haar met kussen,
en hij voelde haar in zijn armen verzwakken, terwijl hij haar zachtjes, zonder ruwheid
naar het boskantje leidde.
- Kom, Maria, kom, kom, herhaalde hij enkel, zeker van de zegepraal.
- Och, Kamiel toch, zuchtte zij nog eens. En plotseling, door een onweerstaanbare
macht beheerst, omstrengelden haar beide armen zijn hals en zonken zij samen op
het gras.

1

Prijskamp met de bol, waarop elk mededinger gratis een zeker getal kleine taarten ontvangt.
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IX
Van toen af kwam hij haar openlijk en geregeld in haar ouders huis bezoeken. Dit
gebeurde 's zaterdagsavonds, als hij met Beert en nog veel anderen van Gent
terugkeerde. Ook de ganse volgende zondag bracht hij bij haar door.
Zij gingen samen naar bollingen, naar prijskampen en kermissen in het omliggende.
Hij bleef de goedheid en de zachtheid zelf en, als vergoeding, eiste hij steeds van
haar slechts één ding: dát juist wat hij eerst zo brutaal op haar genomen had en wat
zij nu, geheel veranderd, hem niet meer weigeren kon. Het was in haar een
gelatenheid, een vernietiging van wil, die haar, ondanks alle voornemens, ondanks
een rusteloze strijd met haarzelf overweldigde, zodra hij zich met haar alleen bevond
en zijn eigen wil, zijn recht van de sterkste deed gelden. Dát zelfde, waarvan de
gedachte alleen haar eertijds van schrik en afschuw deed ijzen: het aanstotelijke van
de daad, de vrees voor de gevolgen, alles verzwond, alles verdween, door haar liefde
gelouterd en in een steeds aangroeiend gevoel van verrukking herschapen.
Beert en zijn vrouw vermoedden wel wat er gebeurde, doch maakten geen
opmerkingen meer. Waartoe kon het ook baten? Liepen alle vrijages in hun stand
daar niet op uit? Was het met henzelf in hun jeugd anders geweest? Was Miel niet
reeds twee jaar oud toen zij trouwden? En vrijwillig sloten zij de ogen, gevleid dat
Reus hun nu een zekere eerbied bewees en verlekkerd op de liters bier en jenever,
waarmee hij hen 's zondags trakteerde.
Hun liefde, althans, kreeg weldra, van zijn kant tenminste, een karakter van
overmaat, van overweldiging en woestheid, dat Maria soms een geheime onrust
inboezemde. Nu kwam hij ook wel eens in de week naar Brakel. Hij legde, in gaan
en keren, na zijn lastige arbeid, ruim vijf uren weg af, om
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haar een ogenblik alleen in zijn armen te mogen sluiten. En dit verzadigde, bevredigde
hem niet: hoe meer hij bij haar was, hoe meer hij nog wilde komen, terwijl een soort
van toorn, van wanhoop hem aangreep, haar niet gans de dag, niet gans de nacht bij
zich te kunnen houden.
Deze ontevredenheid en onrust oefenden weldra een slechte invloed op zijn
gemoedsstemming en zijn karakter uit. Hij werd jaloers van haar, hij vroeg haar
soms, met nadruk, of niemand haar met voorstellen van liefde achtervolgde, of ze
weigeren zou en zich desnoods verdedigen, indien iets dergelijks gebeuren moest.
- Maar Kamiel toch, waar zijn uw gedachten! antwoordde zij hem dan, pijnlijk
ontroerd en gekwetst in haar liefde en waardigheid.
Maar hij drong aan, hij wilde weten of Slim Snoeck, ofwel de zonen van de boer,
of nog de knechts van de hoeve haar soms niet achtervolgden. En één gedachte vooral,
die hem verschrikkelijk deed lijden, kwam hardnekkig, in de vorm van vraag, op
zijn lippen terug:
- Wat zoudt ge doen, indien men u eens met geweld moest aanranden?
- Ik zou mij verweren, mij verdedigen tot de dood, was steeds haar antwoord. Doch
zulks voldeed hem niet: de herinnering van hetgeen hijzelf met haar gedaan had
diende hem nu tot bestendige foltering, verbitterde zijn zoetste genietingen. En
wanhopig balde hij de vuisten naar een ingebeelde vijand, razend:
- O! Moest ik weten dat zoiets gebeurt, ik zou u beiden, u en hem, verscheuren.
Het duurde niet lang of deze obsessie van jaloersheid werd een bepaalde oorzaak
van lijden in Maria's leven. Weldra mocht ze geen voet meer verzetten, met geen
jonkman meer spreken, zelfs niemand meer bekijken, zonder zich aan vreselijke
scènes bloot te stellen. Hij had haar namelijk verboden nog aan Slimke Snoeck een
‘goedendag’ te wensen en eens, op een zondagavond, had hij een jonge orgeldraaier
bij de keel gevat die, in het voorbijgaan, naar haar geglimlacht en geknipoogd had.
Zij klaagde echter nog niet; zij dacht dat hun huwelijk, dat
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aanstaande was, aan zijn overdrevenheid een einde zou stellen. Zij verkeerden nu
reeds drie maanden, hij had alvast een sommetje verzameld en het verwonderde haar,
dat hij sinds enige tijd niet meer van trouwen sprak. Een gevoel van kiesheid, waarin
zich ook een geheime vrees mengde, had haar tot dan weerhouden zelf een woord
daarvan te reppen; maar nu bestond er weer een reden, die haar het spreken tot plicht
maakte. Opnieuw bevond ze zich in staat van zwangerschap; zij was reeds veertien
dagen over tijd, thans kon ze niet meer twijfelen.
Het was een zonderling gevoel in haar, ditmaal: geen schrik meer, geen wanhoop
noch afkeer. 't Was een gevoel van gejaagdheid, van opgewektheid, bijna van scherp
genot en van verrassing, waarin zich soms een vluchtige, maar vlijmende
gewaarwording van angst en twijfel mengde.
Zij wachtte tot de zondag, tot de zondagavond, tot het ogenblik van de scheiding
om hem die bekentenis te doen. Reeds had hij haar voor 't laatst, met een gevoel van
erkentenis voor het bij haar gesmaakt genot, in zijn armen gedrukt en gekust; reeds
had hij zich half omgedraaid en gaf haar nog, bij het vertrekken, nopens haar
handelwijze tegenover ander mansvolk, een vermaning, die de jaloersheid van zijn
hart verried, toen zij eindelijk, bewogen glimlachend en, met stijgende ontroering,
in afgebroken woorden sprak:
- Kamiel... ik heb u ook nog iets te zeggen maar, misschien... zult ge verwonderd
zijn.
Hij keerde een stap terug, bekeek haar strak, eensklaps zeer ernstig.
- Wat is 't? vroeg hij kortaf.
- Het is... het is, stamelde zij, beschaamd het oog ten gronde slaande,... - dat ik er
weerom aan ben.
Hij zei eerst niets, hij bleef haar voortdurend palstil aanstaren, als om de indruk,
door haar woorden verwekt, in zich te laten dringen.
- Weerom aan!... Sedert wanneer? vroeg hij eindelijk, in een soort opschudding.
- Enfin, ik peins het toch, verbeterde zij haar eerste gezegde: - ik ben toch reeds
veertien dagen over tijd. En blozend, bevend, door allerlei onverklaarbare gevoelens
be-
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wogen, staarde zij hem in de bleke maneschijn aan.
Zij verschrikte en haar ogen gingen wijd open. Zijn gelaat was veranderd en door
een krampachtige samentrekking, die het toppunt van gramschap verried, schier
onkenbaar geworden.
- Eraan, nondedzju! Eraan! riep hij, opspringend, als had zulks tot de hoogste graad
zijn verbazing verwekt. En eensklaps ontsnapte het hem, overweldigend,
onweerstaanbaar:
- Maar nondedzju! Dat kan van mij niet zijn! En hij bekeek haar vlak in 't
aangezicht, met ogen als om haar te doden.
Zij antwoordde niet dadelijk. Haar verbaasdheid, haar verslagenheid waren zó
onuitsprekelijk groot dat alle gevoel, alle besef van de werkelijkheid in haar
stilhielden, terwijl zij het vermogen van de spraak scheen verloren te hebben. Zij
keek naar hem halsstarrig, met haar strakke, grote, verschrikte ogen en eerst na een
lange, lange poos wendde zij, met een gelaat waarvan niets de tragische wanhoop
weergeven kan, het hoofd half om naar het in zilverglans gehulde veld, in een navrante
opwelling van zuchten deze klacht uitstamelend:
- Och Kamiel toch... och Kamiel toch!
Maar hij, de bruut, begreep het grievende, het wanhopig welsprekende van haar
schier zwijgende protestatie niet. Verre van daar: haar machteloze verdediging kwam
hem als een bedekte schuldbekentenis voor; en wat tot dan toe zijn boze, bedorven
aard slechts had durven veronderstellen, rees eensklaps, van een hersenschim tot een
handtastelijke, overweldigende openbaring voor hem op. Hij slaakte een vloek, die
op 't gebrul van een wild beest geleek, en alvorens Maria zich van het gebeurde kon
rekenschap geven, kreeg ze zijn vuist vlak in haar aangezicht en stortte achterover,
in een droge sloot.
Zij waren aan de ingang van de Zijstraat: onmiddellijk vlogen de deuren van de
naaste huizen open en stond er volk op de straat.
- Wat is dat? wat gebeurt er? klonk het woest.
- Houdt ze vast! Slaat ze dood! Vermoordt ze! schreeuwde Balduk, Maria, die
rechtgesprongen was en huilend weg-
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vluchtte, achtervolgend.
- Reus! Reus! Wat is er? Wat heeft ze misdaan? schreeuwde 't gepeupel, ook achter
het afgrijselijk huilend meisje lopend.
- Maar houdt ze vast, nondedzju! Slaat ze dood! schreeuwde de schelm, die als
uitzinnig scheen.
En vóór zij aan haar ouders deur was greep hij haar vast en sloeg hij haar weer op
de grond. Doch hij had de tijd niet haar erger te mishandelen. Als door de stoot van
een stormram was Beerts voordeur krakend opengevlogen en sprong Beert zelf, als
naar gewoonte dronken, blindelings toe. Met een schop wierp hij Balduk van Maria,
met een vuistslag zond hij Maria in huis en dan, zich weer tot Reus omkerend, begon
het gevecht voorgoed. Donder de Beul en heel de roversbende; Muimme Taey, Oele
Feeffe en haar gezellinnen waren, als bij toverslag, uit de grond opgedaagd en opnieuw
stond de ganse straat in rep en roer, opnieuw weerklonken in de nacht ruwe slagen,
razende, onnoemelijke vermaledijdingen en scheldwoorden, gemengd met een
geschreeuw en een gejoel, dat weldra tot een soort oproer oversloeg. Een grote steen
werd door een onbekende hand midden in de groep geworpen en eensklaps, zoals
het immer gebeurde bij dat ontembaar janhagel van die woelige Zijstraat, ontstond
er een kolossaal gedrang en viel de ganse bende huilend en worstelend door elkaar.
Maar ditmaal duurde het niet lang: plots klonk, als een wachtwoord, een kreet: ‘De
grommen! steekt de bie!’1 en alvorens de gendarmen, van wie men de rasse, klinkende
stap over de steenweg hoorde naderen, in de Zijstraat verschenen, was deze ledig en
doodstil geworden. Zij waren getweeën en bleven een wijl, verbaasd rondkijkend,
in het midden van de straat staan. Zij legden hun oor tegen Beerts vensterluiken; zij
trokken aan de voordeur van de Gelapte Sjako, aan die van de Gloeiende Koteraar
en aan die van het Stinkerken; maar nergens een woord meer, nergens een licht, niets;
volstrekt anders niets dan de kalme rust van brave lieden, die na in de schoot van
hun gezin een vreedzame zondag genoten te

1

De gendarmen! loopt weg! [Bargoens]
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hebben, in een weldoende slaap hun krachten herstellen. Al wat de brigadier na lang
zoeken ontdekte was, tegenover Beerts deur, in het zand, een klein plasje bloed en
daarnaast een zware baksteen, die hij opraapte en als eventueel bewijsstuk met zich
meenam.
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X
Na het eerste ogenblik van opschudding en verontwaardiging door dergelijke
handelwijze veroorzaakt, wekte het echter niemands verwondering op, dat Reus
Maria verlaten had, toen hij wist dat zij in staat van zwangerschap verkeerde. Zo
ging het immers met de meesten; en Oele Feeffe, Muimme Taey, Maaie Troet, Verool
en Moeffe Vrieze, die 's anderendaags met de overige wiedsters op het loofstuk1
daarover praatten, kwamen tot de conclusie en troostten Maria met de gedachte dat
zij niet ongelukkiger was dan zijzelf en bijna al degenen die zij kenden. En het
verwonderde haar ook geenszins, toen het een week later bekend werd, dat Reus
Balduk nu met Witte Manse vrijde. Zij voorspelden zelfs ook de toekomst van deze
nieuwe liefde: Manse liep zelf achter Reus, en Treze, haar moeder, trok hem op voor
het vertier; het zou insgelijks duren totdat Witte Manse in dezelfde staat kwam als
Maria.
Deze, nu de eerste schok voorbij was, gedroeg zich ernstig en moedig in haar lot.
Hoezeer zij ook door zijn mishandelingen had geleden en haar verlatenheid betreurde,
zij liet er niets van blijken. Zij had bepaald vaarwel gezegd aan al haar zoete dromen;
vaarwel aan 't ideaal van rustig leven; vaarwel aan alle liefde en geluk. Zij kende
maar één doel, maar één plicht, maar één tederheid meer: arbeiden, zwoegen voor
de vrucht die zij thans in haar boezem droeg. Ja, zó diep besefte zij de ruwheid en
het onpeilbaar ellendige van haar leven, dat alles wat geen materiële foltering was,
op haar schier geen indruk meer maakte. Met afschuw verwierp ze nu ook alle
gedachten van zelfmoord; en om in het voor haar zo aanstotelijk, maar thans
onontbeerlijk geworden va-

1

Rapenveld.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

44
derlijk huis te mogen blijven wonen, was ze smekend vóór haar ouders op de knieën
gevallen. Want zij was bevreesd voor de honger; en in dat schrikbeeld van honger
versmolt zich voor haar een afgrijselijk visioen: bedelen langs de straten, met haar
kind op de arm.
Zij ontvluchtte Reus, zij was er niet jaloers van, zij veinsde zijn verkering met
Witte Manse, vlak tegenover haar deur, zelfs niet te kennen; en zij leed slechts
opnieuw toen zij hem soms 's nachts, in de Gelapte Sjako of op de straat, stomdronken,
hoorde briesen en schreeuwen. Thans was er weer een diep en aanhoudend gevoel
van zelfmeewarigheid in hem ontstaan. Schier elke zondag stelde hij de straat in rep
en roer; en luidop, met vloeken en tranen, uitte hij zijn klachten over het folterend
noodlot, dat hem dwong de enige vrouw die hij ooit bemind had, om haar ontrouw
en valsheid, te moeten verstoten en verachten.
- Nondedzju! Is dat nu toch niet wreed! kwam hij voor Maria's venster huilen, dat meisje, dat ik zo vurig liefhad, niet te mogen trouwen, omdat ik peinzen moet
dat zij mij bedrogen heeft, dat zij een andermans kind in haar lichaam draagt. En hij
trok zich de haren uit het hoofd en stampvoette terwijl Maria, een vreselijk lijden
ten prooi, bevend, naast haar zuster Lisatje te bed lag, en Witte Manse en Stoute
Treze vruchteloze pogingen aanwendden om Reus te bedaren en hem in hun herbergje
terug te brengen.
En eensklaps, zonder overgang, op een zondagavond, stond hij in Beerts huis
terug.
De verbazing van de huisgenoten was zó overweldigend groot dat Maria, als met
lamheid geslagen, machteloos ineenzonk en dat Beert en zijn vrouw, als versteend,
roerloos en stom op hun stoel bleven zitten, zonder eraan te denken hem de deur uit
te werpen. Hij naderde tot Maria, hij viel voor haar voeten op zijn knieën, hij wierp
haar, klinkend, een handvol vijffrankstukken in de schoot en smeekte, wenend: Maria, beloof mij, zweer mij dat gij nooit met een anderte doen hebt gehad en ik zal
met u trouwen...
Zij was een weinig tot bewustzijn weergekomen, zij wierp, doodsbleek, met de
onaangeraakte vijffrankstukken in haar schoot, een wanhoopsblik op hem, terwijl
Beert en zijn
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vrouw, verbaasd op hun stoelen genageld, hen beiden, stom, met ronde ogen aankeken.
- O zweer het mij, Maria! zweer het mij toch! snikte hij opnieuw en vatte koortsig
haar hand.
Zij schrikte, zij maakte een beweging, eensklaps geheel tot de werkelijkheid
teruggeroepen. Een korte strijd ontstond in haar, een weigering kwam op haar lippen;
maar zij bekeek het geld, het geld dat haar en haar kind van de ellende zou redden
en zij antwoordde, de ogen toe, met een doffe, in de toegeschroefde keel verkroppende
stem:
- Ik zweer het u... - en zij voegde erbij, voor haar kind, - op alles wat heiligst... in
de wereld is.
Hartstochtelijk sprong hij op, drukte haar in zijn armen.
- O, is het zeker? is het toch zeker? smeekte hij nog.
- Ik zweer het, herhaalde zij gepijnigd.
Toen zei hij, met de hand naar de vijffrankstukken wijzend: - Ziedaar het geld dat
ik voor ons huwelijk gespaard heb, Maria. Er zijn tweehonderd vijfentwintig frank.
Bewaar ze, sluit ze weg, het zijn de uwe.
Zij barstte in hete, onweerstaanbare tranen los. En nogmaals, zoals in alle grote
of verrassende omstandigheden van haar leven, uitte zij haar gevoelens in een enkel,
gezuchte en herhaalde woord:
- Och Here toch! Och Here toch! Och Here toch!
Zij stond op, zij verdween met haar schat in 't nachtvertrek. Beert en zijn vrouw,
roerloos op hun stoelen, hadden geen woord gesproken, de wijdopengetrokken ogen
van hem en haar niet afgewend.
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XI
De veertiende oktober, juist de zaterdag vóór Brakel-kermis, greep het huwelijk
plaats.
Te zeven uur 's morgens bevond men zich beneden, in de grote herbergzaal van
het gemeentehuis. Balduk had geen vader meer; zijn moeder, een reeds bejaard,
gebogen en halfonnozel vrouwtje, dat slechts met moeite voor de moeder van zulle
een ruwe, struise kerel als Reus kon doorgaan, vertegenwoordigde alleen de familie
van gene kant. Beert en zijn vrouw, van hun zijde, hadden Maria vergezeld; en Slimke
Snoeck en Maaie Troet, waren wederzijds als trouwvaarke en trouwmoerke aangesteld
geworden. Maria, steeds goedhartig, en genegen om het tegenover haar gepleegde
onrecht te vergeten, had eerst Witte Manse willen vragen, maar Reus zelf, thans
woedend op de twee vrouwen uit de Gelapte Sjako, die, naar zijn bewering, de oorzaak
van hun vroegere onenigheid waren, had zich op de krachtigste wijze daartegen
verzet.
De wettelijke echtverbintenis werd vlug voltrokken. De burgemeester en
dienstdoende ambtenaar van de burgerstand, een oude, rijke boer, die begon kinds
te worden, had zich, midden in de herbergzaal, met zijn secretaris aan een tafeltje
gezet en was, in tegenwoordigheid van vier getuigen: een smid, een timmerman, een
kleermaker en een bakker - gewoonlijk voor zulke huwelijken op het laatste ogenblik
van hun werk gehaald, zodat ze steeds in arbeidspak te voorschijn kwamen - de
verschillende akten en getuigschriften begonnen af te lezen. Hij was zeer lang van
gestalte en mager, met een beenderig, hooggekleurd gelaat en verwilderde ogen; en
zijn uitspraak had iets zeer verwards en belachelijks, daar hij elke volzin en schier
ieder woord met een zonderlinge bijklank, met een slepend ‘oeoeoe’ begon of
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eindigde. Deze zeldzame manier van spreken, die legendair was te Brakel en in de
omliggende gemeenten, verwekte de gedempte lachlust van bruiloftsgasten en
getuigen, terwijl de secretaris, een soort van hercuul, met gespikkelde baard en haren,
van tijd tot tijd en zonder dat zijn ernstig aangezicht van uitdrukking veranderde,
naar de een of de ander van de aanwezigen knipoogde, als om te zeggen: dat gaat er
hier zonderling toe, hè? Alleen het meisje van de herbergier, een mager zwartje met
een puistig aangezicht en twee veekopers, die borrels dronken aan de schenktafel,
kerels met lange, blauwe kielen en bruine, knobbelige stokken in de hand, waren
daar als publiek aanwezig, terwijl buiten, vóór de vensters, met Luizema aan 't hoofd,
een nieuwsgierige, luidruchtige bende jonge knapen en meisjes wemelde. De
burgemeester had zijn lezing gestaakt om naar de moeder van Reus op te kijken.
- Oevrouwoe Baldukoe, stemt gij toeoe in 't huwelijkoe van uwen zoonoe Kamieloe
met Maria oeBeertoe?
Het oud, half onnozel vrouwtje keek op en schudde 't hoofd, alsof zij niet begrepen
had. De secretaris moest de vraag herhalen en toen knikte zij toestemmend, met
doffe, hese stem zeggend:
- O, bah ja ik, Menere; dat is mij gelijk, Menere.
- oeBeertoe, herbegon de burgemeester, zich tot Beert omwendend, en dezelfde
vraag om toestemming werd uitgesproken.
Maar een schandaal greep plaats: Maaie Troet, die sinds ettelijke ogenblikken
vruchteloze pogingen aanwendde om een overweldigende lachlust te beteugelen,
barstte eensklaps hardop los. Zij wrong zich op haar stoel, zij hield de beide vuisten
aan de mond, als om erin te bijten, terwijl Luizema, van buiten, met haar grove
jongensstem riep:
- Kijkt 'nen keer! wa krijgt de dieë!
Gebelgd, geërgerd, had zich de burgemeester omgekeerd.
- Oe als geoe wilt lachenoe, moogt ge buiten gaanoe, zuldoe1...
Maaie Troet, verstikkend, hield zich in, de wangen purper,
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de ogen uitgepuild en wenend, de beide handen aan de mond. Toen herhaalde de
burgemeester, met een loense, nog woedende blik op Maaie, aan Beert zijn vraag.
- O, dat ze doen wat ze willen, dat kan mij niet schelen, antwoordde deze, luchtig.
- Ja, maaroe, stemt ge toe, ja of neenoe? vroeg de andere opschietend.
- O, bah joa ik, ze mogen zij zowel gefopt zijn als een ander, schertste Beert
opnieuw.
En toen vrouw Beert ook haar toestemming gegeven had, werd de plechtigheid
voltrokken. De beestenkopers aan de schenktafel hadden, kwinkslagen wisselend,
verse glazen jenever besteld en de stoere secretaris was met een onduidelijke, toonloze
stem de huwelijksakte begonnen voor te lezen. Na enkele minuten onderbrak hij zijn
lectuur, wachtend op zijn akte starend. En de burgemeester, dadelijk het oog naar
Reus opslaande, vroeg:
- OeKamiel Baldukoe,... verklaart gij voor wettige huisvrouw te nemen oeMaria
Beertoe?
Een plechtige stilte was schielijk in de herbergzaal ontstaan. Allen keken ernstig
en gewichtig naar de trouwers, zelfs de vier getuigen en de beestenkopers aan de
toog, terwijl Luizema en haar bende, met stijgende nieuwsgierigheid, het door de
handen ingelijste hoofd tegen de buitenvensters drukten, zodat zij een gekke rij van
gedrochtelijk schijnende gezichten, met platte, tegen de ruiten ingedrukte neuzen en
monden vertoonden.
- Ja ik, Meneer, antwoordde, kalm, Balduk.
- oeMaria Beertoe, hernam de burgemeester, zich tot het meisje wendend, verklaart
gij voor wettigen echtgenoot te nemen Kamiel Balduk?
- Ja ik, Meneer den burgemeester, antwoordde Maria, blozend het oog ten gronde
slaande.
- Eiweloe... in name der Wetoe... verklaar ik u beiden door den huwelijksband
verenigdoe...
- Proficiat! Proficiat! herhaalden halfluid de getuigen. En een van hen maakte een
schuine zinspeling op Maria's zwangere toestand. Een glimlach kwam op de gelaten,
de trouwers dankten en de secretaris, de lezing van de akte voort-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

49
zettend, hernam met zijn toonloze, verwarde uitspraak:
... - welk huwelijk openbaarlijk is voltrokken ten gemeentehuize, waarvan wij
deze akte hebben opgesteld in tegenwoordigheid van Desiderius Bourgeois, oud
vierenveertig jaren, hoefsmid; Alexander van de Walle, oud zesendertig jaren,
timmerman; Leo Verdonck, oud dertig jaren, kleermaker en Isidoor Verginst, oud
tweeënvijftig jaren, bakker, alle vier wonende te Brakel, hiertoe aanzochte getuigen,
welke na voorlezing met ons deze akte hebben getekend.
Op een teken van Reus had het meisje in de toog verse glazen volgeschonken,
jenever voor de mannen, anijs of munt voor de vrouwen.
- Kunt ge naamtekenen? vroeg de secretaris aan Balduk, toen de lezing geëindigd
was.
Hij schudde 't hoofd en ook niemand van de bruiloftsgasten kon, uitgenomen
Maria, die ontroerd, met trage, licht bevende hand, haar naam onder de akte zette.
Toen stonden zij langzaam op, en, nadat Reus aan de schenktafel de vertering betaald
had, verlieten zij 't gemeentehuis om zich ter kerke te begeven.
De vrouwen gingen voorop, door Luizema en haar bende gevolgd, de mannen
kwamen een twintigtal passen achter. Deze laatsten hadden, vóór het uit 't
gemeentehuis vertrekken, hun pijpen aangestoken en het speet hun, als zij aan de
ingang van het kerkhof komende, die reeds moesten uitkloppen. De geestelijke
plechtigheid werd nog vlugger voltrokken dan de wereldlijke. Meneer Verraert, de
onderpastoor, zag er zeer misnoegd uit, en mompelde met weerzin zijn Latijn, zonder
zelfs eenmaal het oog op de trouwers te vestigen. Alleen de nonnekens uit het klooster
en een tiental hoestende en kuchende kwezels en kwezelaars, bestendige bijwoners
van alle kerkelijke plechtigheden, waren in de kerk aanwezig, en al de bruiloftsgasten
vonden het er zó stikkend en bevangen, vooral toen de blauwwalmende wierook
onder de gewelven begon te stijgen, dat zij, zodra de mis gedaan, luid zuchtend van
verlossing buitenkwamen en al spoedig in de Dubbele Arend, op de markt, een
verversing gingen nemen. Zij toefden er echter slechts enige ogenblikken; zij trokken
algauw, uitgehongerd, naar het huis van
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Beert, om te ontbijten.
Schier al het volk stond in de Zijstraat op de dorpels uit. - Proficiat, zilde1! Proficiat!
klonk het van deur tot deur de stoet in het voorbijgaan tegen. Vóór de deur van 't
Stinkerken en vóór die van de Gloeiende Koteraar werden de trouwers ‘gestropt’2
en moest Reus trakteren. Donder de Beul en enige andere kerels van de roversbende
lieten zeer gewaagde kwinkslagen horen; anderen lachten het echtpaar uit, maar alles
ging toch in 't fatsoenlijke, behalve vóór de Gelapte Sjako, waar Stoute Treze, die
in 't deurgat stond, op een uitdagende toon, terwijl de bruiloft bij Beert binnentrok,
tot een buurvrouw van daarover riep, dat haar man zaliger, toen hij haar huwde, eerst
in de herbergen zijn schulden gaan betalen was. Dit was een zinspeling op Reus, van
wie zij, met of zonder recht, nog enige franken in betaling van drank te eisen had.
Maar die belediging werd door de bruiloftsgasten niet gehoord of niet begrepen en
Witte Manse trok al gauw haar moeder binnen, op uitscheldende toon in de straat
roepend: - Toe, toe, toe, houd u met dat smerig volk niet bezig, wij moeten immers
naar het geld dat zij ons schuldig zijn niet wachten om er brood van te kopen!

1
2

Hoor!
Met een over de straat gespannen touw de weg versperren.
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XII
Een bruiloftsdag, voor werklieden, is toch een verloren dag en, na overweging, hadden
Reus en Maria besloten dat zij die te Gent zouden gaan doorbrengen, liever dan te
Brakel in en uit de herbergen te lopen.
De traditie vereiste dat zij het trouwvaarke en het trouwmoerke met zich
meevroegen en, na het ontbijten, vertrokken zij alle vier, langs Lauwegem, met de
trein van tien uur, naar de Vlaamse hoofdstad. Luizema en haar bende liepen tot over
halfwege mee.
Beweren dat zij er zich uiterst best vermaakten, zou overdreven zijn. Zij waren
het aldra beu van langzaam door de straten te slenteren, hun ogen schemerden van
naar de schitterende uitstallingen van de winkels te kijken en bovenal het op de stenen
gaan was voor hun aan de zachte grond gewone voeten echt pijnlijk, terwijl het hun
ganse lichaam buitenmatig vermoeide. Wat hun ook ergerde, was dat ze geen
middagmaal vonden. Zij dorsten in de grote ‘hoteils’ niet gaan, het kostte er veel te
duur en ook, het was daar hun plaats niet; en in de twee of drie kleinere herbergjes,
waar zij een noenmaal gingen vragen, werd hun geantwoord, dat men er niet te eten
gaf. Zij vergenoegden zich dus met in een bakkerij krentenbroodjes en taartjes te
kopen, die zij daarna in een herberg, met een glas bier gingen gebruiken. Dit stilde
hun honger, maar gaf hun het zeu1, zo bevestigden zij allen, en zij herhaalden
onophoudend de bemerking: ‘dat er toch niets verkiesbaar was boven pap en
aardappels, de gewone, goede, dagelijkse kost’. Zij zegden ook, dat zij voor niets ter
wereld in de stad met al haar gewoel zouden willen wonen, en een zó hevig gevoel
van heimwee greep

1

Zure oprispingen uit de maag.
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hen weldra aan, dat Slimke Snoeck, bepaald treurig, om drie uur voorstelde met de
trein terug te keren. Reus althans, bestreed terstond dit voorstel. Zij werden maar
met de laatste trein verwacht, men zou te veel met hen gelachen hebben, moesten zij
vroeger in Brakel verschijnen. En liever stelde hij de beide vrouwen voor, gezamenlijk
eens naar de aardewerken aan de Schelde, waar hij en Slim en nog vele anderen van
Brakel werkten, te gaan kijken.
Met gretigheid werd dit voorstel aanvaard, 't gevoel van heimwee was verdwenen.
Zij trokken 't stationsgebouw voorbij, gingen dwars over een breed plein, volgden
een rechte en lange, met bomen beplante laan, die naast de spoorbaan liep; en, na
ruim een half uur lopen, kwamen zij eindelijk aan de zoom van een gapende, hier en
daar door een plankenafsluiting omzette afgrond: een droog getrokken arm van de
Schelde, waar de werken werden uitgevoerd.
Het was hun niet toegelaten ter plaatse zelf neer te dalen, maar vanop de loze,
houten brug, die hoog boven de diepte lag, toonden Reus en Slim aan de twee meisjes
welke bezigheid zij dagelijks verrichtten, en wezen zij hen met de vinger de kennissen
en makkers aan, die aan de arbeid waren.
- Zie, daar is Papelus, van uit de Zijstraat, en Nijper Dries, van langs de meersen.
Daarnevens hebt ge Mon de Beurzensnijder, de broer van Witte Manse, die te
Lauwegem getrouwd is, en Cloet, van Wilde, de vechter, die weerom nog maar pas
uit het gevang gekomen is. Ginds verder ziet ge Kurasken, uit Baaigem, als naar
gewoonte dronken, 'k durf het wedden, en Peper Maes, van Akspoele, die sinds hij
Muimme Taey verlaten heeft, te Gent met een hoer vrijt... De vrouwen keken
glimlachend, over de houten borstwering geleund, in de brede diepte, waar een
bedrijvigheid als van een mierennest heerste. De drooggetrokken bodem van de rivier
was omgewoeld, met nog ronde plasjes en stromende vlietjes hier en daar; ontelbare
mannen, die niet groter dan kabouters schenen, gingen onophoudend, met beurtelings
geladen en geledigde kruiwagens over de met planken bedekte hellende vlakken
heen en weer; anderen droegen manden vol bakstenen op de schouders; anderen nog
rolden gezamenlijk zware blokken arduin voort, terwijl het geluid, dat

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

53
de onzichtbare metselaars met hun truwelen maakten, slechts als een fijn geklikklak
tot de oren kwam, door het verdoofd en onophoudend gegons van de dag en nacht
water pompende stoommachine begeleid. De hoge, grauwe achtergevels van de
huizen van een straat stonden, schier gevaar voor instorting inboezemend, op de
thans bergachtig schijnende stroomoevers; en, op korte afstand, opende een bruuske
bocht van de Schelde een uitgestrekt gezicht over een deel van de stad, met haar
dichtgeschaarde spitse daken, haar hoge torens en haar ontelbare rokende
schoorsteenpijpen onder de blauwe, in het verschiet ietwat benevelde hemel.
Een soort betovering hield de vier bezoekers daar geboeid, zij staroogden vóór
zich uit, door het gedruis van dat reusachtig werk gewiegd en onweerstaanbaar
aangelokt. Zij waren eensklaps zeer ernstig geworden; zij keken, als bedwelmd, naar
die lastige bedrijvigheid, waarvan zij, voor één dag, de werkeloze toeschouwers en,
voor hun ganse leven, de zwoegende medewerkers waren. En zonder dat zij wist
waarom, voelde Maria zich aan 't hart bevangen. Zó hadden haar vader, haar
grootvader, al haar voorouders gezwoegd; zo zouden haar man, haar kinderen, al de
afstammelingen van haar bloed ook hun leven lang moeten doen. Een stille weemoed
greep haar aan en haar ogen werden vochtig. Zij dacht aan het verleden, aan haar
beginnende genegenheid voor Slimke Snoeck, die nu, voor haar een onverschillige,
aan haar zijde stond. Zij herinnerde zich de kermis van Akspoele, de dans in de Oret
en dan ook de vreselijke aanranding van Reus, ginds, in de landweg van Brakel, die
haar zo schrikkelijk doen lijden en aan haar ganse leven een bepaalde richting gegeven
had. En pijnlijk kromp haar hart ineen. Dat grootse werk had ook in zich iets
overweldigends, iets verkrachtends, dat haar als de weerschijn van haar eigen lot
voorkwam. Ook dáár was het zwoegen en lijden; ook daar heerste het ruwe recht,
het recht van de sterkste en geenszins het eigen goedvinden noch de individuele wil.
Deze gedachte troostte haar een weinig. De onbepaalde spijt en de treurnis, die haar
nog in het hart lagen, verdwenen, om voor een schier zacht gevoel van onderwerping
en gelatenheid plaats te maken. Zij ademde langzaam en diep, een
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zucht, als van verlichting, steeg uit haar boezem en nogmaals daagde, in een menging
van vroomheid en angst, haar bescheiden levensideaal voor haar geest op: arbeiden,
zwoegen, door haar deugd en vlijt een degelijk, vreedzaam lot bekomen. En met een
zwijgende smeking in de blik keek zij tersluiks naar Reus, als om op zijn gezicht te
lezen of hij haar toch dat nederig geluk zou schenken.
Maar een luide stem, die uit de afgrond opsteeg, wekte hen allen uit hun dromerijen
op en deed hun de blik loodrecht onder hun voeten vestigen. Fon, Slimke Snoecks
broer en voormalig minnaar van Maaie Troet, en die vader van een van haar kinderen
was, had hen herkend en stond naar hen te roepen en te wenken. Hij vloekte
herhaaldelijk, in zijn verrassing opgewonden en geestdriftig, en schreeuwde dat het
gezelschap nondedomme! moest beneden komen, dat hij sakerdzju! hun schoenen
zou afvegen.1 En, zonder schaamte, riep hij in 't bijzonder Maaie Troet bij zich, die
hij al gauw nog eens tegen zijn ondervest zou drukken, tierde hij. Maaie, even
onbeschaamd, antwoordde schaterend en lachend en, in weinige seconden tijd, stonden
al de Brakelsen onder de houten brug vergaderd, ruwe zinspelingen op de trouwers
makend en schreeuwend dat Reus hen toch ten minste moest trakteren, wilde hij niet
beneden komen.
Deze liet zich dan ook niet lang plagen. Hij wist wel dat zij met de vrouwen op
het werk niet zouden toegelaten worden, hij liet een frank in de diepte vallen en, door
't gejuich en 't geschater van de arbeiders begroet, verlieten zij de houten brug om
naar het station terug te keren.

1

Vlaams gebruik. Als het een arbeider door list gelukt met zijn pet de schoenen van iemand
af te vegen, wordt hij door deze persoon getrakteerd.
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XIII
't Was donkere avond toen zij weer te Brakel kwamen; en in het huis van de weduwe
Balduk, waar de jonggehuwden hun intrek zouden nemen, begonnen dadelijk de
gebruikelijke vermakelijkheden.
De getrouwden, de ouders van weerskanten, het trouwvaarke en 't trouwmoerke,
waren de enige deelnemers aan het avondmaal, dat bestond uit gebraden varkensvlees,
met aardappelen en bier. Het was immers niet nodig, nietwaar? zijn geld in eten te
verkwisten. Enkel voor wat de drank betrof zou men niet te nauwlettend zijn; en, tot
bewijs, zodra de eerste luidruchtige bende mans- en vrouwvolk van alle ouderdom
bij de weduwe Balduk binnenkwam, schoot Reus in de zak en liet hij, naar de
Gloeiende Koteraar twee stopen bier, een liter jenever en, voor het vrouwvolk, een
fles ‘meetjeskonte’1 halen.
Van toen af werd de avondstond flink ingericht. Al de gewone kennissen en
vrienden van de trouwers: de vrouwen, waaronder Oele Feeffe, Moefe Vrieze,
Muimme Taeij, Verool en Luizema; de mannen, waaronder de roversbende geheel
voltallig, waren er weldra vergaderd, en, daar er zich veel te weinig stoelen in het
huisje bevonden, zette men zich ook op de tafel en de vensterbanken neer, of hurkte,
of lag plat ten gronde, langs de muren.
Zij hadden eens gedronken; een van de mannen, Donder de Beul, ging midden in
het laaggebalkte keukentje staan om een liedje te zingen. Hij was zó hoog van gestalte,
dat hij ervan vooroverkromde. Zijn te kort gebroekte benen geleken op stelten, met
voeten als vissen; zijn te kort gemouwde armen op benen, met handen als voeten.
Zijn aangezicht was

1

Mengsel van punch en jenever.
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hooggekleurd en beenderig; zijn haren waren ros; zijn ogen scheel. Een klein, blond
kneveltje bedekte zijn bovenlip en scheef over zijn voorhoofd, met de klep bijna tot
op zijn linker ooglid, stond een kleine, grauwe, vuile pet. Hij was ongehuwd, hij had
een kind bij Maaie Troet en een bij Oele Feeffe. - Silence, godverrrr... dome! riep
hij met bulderende stem. En scheel, en ernstig naar 't gezelschap kijkend, begon hij,
met ongemeen grove stem en wijd uitgestrekte handen:
Komt vrienden al te gaar,
Alsmede mijn geburen;
Ge zit daar al te maal
Ook ulder smoel te roeren.
G'aanziet er mij voor 'nen ambachtsman
En niemand en weet er wat dat ik kan,
Maar habil! maar habil!
In dien horlogestiel! in dien horlogestiel!

Een verraste, ondeugende glimlach was alom op het gelaat van de aanwezigen
verschenen. Allen keken, in vertedering, naar de reusachtige, ongeëvenaarde schelm,
en brullend werd door een vijftiental kelen het refrein herhaald:
G'aanziet er mij voor 'nen ambachtsman
En niemand en weet er wat dat ik kan,
Maar habil! maar habil!
In dien horlogestiel! in dien horlogestiel!

- Silence! brulde Donder opnieuw. Hij keek een wijl in 't rond, met zijn vervaarlijke
ogen, als om te zien of men aan zijn gebod gehoorzaamde; en toen, met een
afschuwelijke grijnslach, hernam hij, in de volle, aandachtige stilte van de
glimlachende, op hem gerichte tronies, de rechterhand naar Maaie Troet en Oele
Feeffe uitstekend:
Wat vond ik aan mijne zij?
't Was een meiske met een harloezie.
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Zij zeider tegen mij:
Dat is 'n speelharloezie.
'k Toucheerde aan heur harloeziekas.
Om te zien of mijn slinger daar goed voor was.
't Zal gaan! 't Zal gaan!
Mijn slinger begon te slaan!
Mijn slinger begon te slaan!

Opnieuw werd het refrein in koor herhaald, met brallende kelen en stralende ogen.
Zij waren dol op 't gezang van Donder de Beul; geen tweede was er, tien uur in 't
ronde, die de dingen zo infaam canaille en gemeen kon voordragen. De mannen
vloekten en de vrouwen kronkelden zich van vertedering en pret. Oorverdovende
toejuichingen begroetten het einde van het laatste, onnoemelijk couplet; en zodra
men nog eens gedronken had, moest Donder, op algemeen verzoek, een ander liedje,
namelijk: ‘Adam en Eva in 't Aards Paradijs’, zingen.
Thans waren de geestdrift en de opgewondenheid reeds tot een zeer hoog peil
gestegen in het huisje van de weduwe Balduk. De oude vrouw, door al dat ongewoon
gedruis gestoord, lag reeds te bed, op de zolder, maar de voordeur bleef open en
onophoudend kwamen er nieuwe bezoekers in en uit. Geheel de Zijstraat, al wat het
woelige Brakel aan ruw en onvervaard gepeupel telt, was er weldra verschenen.
Sommigen, voor al ander vermaak onverschillig, vertoefden er slechts lang genoeg
om achtereenvolgens drie of vier druppels jenever te drinken; anderen, door het
gedruis en de verwarring aangelokt, schaarden zich in de kring om te blijven. De
vrouwen, door vrouw Beert binnengeroepen en onthaald, waren in meerderheid.
Enkele droegen kleine kinderen op de arm, andere waren van jonge knapen gevolgd.
Zij dronken zoveel als de mannen en schreeuwden en schaterden nog luider. Beert
was reeds tweemaal in de Gloeiende Koteraar en in het Stinkerken verse liters jenever
gaan halen.
In 't begin waren zulke vergaderingen soms wat tam en wist men niet wat
aangevangen om de avondstond te verlevendigen. Maar wanneer men eens aan het
zingen geraakte was het spel in beweging gebracht en had men geen verveling
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meer te duchten.
Beurtelings nu, zongen zij elk hun liedje. Zij kwamen één voor een in 't midden
van de lage keuken staan, onder de ogen van de anderen; en toen ze zich daar op de
voorgrond bevonden, was het treffend hoe wonderjuist de spotnamen, die zij schier
allen droegen, toegepast waren. Enkelen hadden hun oorsprong in een karakter- of
fysionomietrek of in een lichamelijk gebrek. Honderd-en-Een was een hinkepink.
Zijn gang had dezelfde kadans als zijn bijnaam. Wanneer hij stapte was het alsof
iemand achter zijn rug zou herhaald hebben: honderd en een, honderd en een, honderd
en een. Smuik1 Vertriest had een triestig gezicht, met kleine neus, met kleine,
toegeknepen oogjes: bepaald iets van de indruk van een wintermist. En 't Slijperken,
een kleine, altijd glimlachende blozer, had iets van de loosheid van een kruipdier,
dat onopgemerkt tussen de anderen sluipt. Maar de overige schimpnamen waren niet
minder treffend gevonden, en zonder dat men 't wist of zeggen kon waarom, begreep
en erkende men dat de epitheten: Donder de Beul, Klod de Vos, Boef Verwilst, Clep
Sandrie, Bradden Dhondt, Reus Balduk, Slimke Snoeck en meer andere, zowel als
die van de vrouwen, echt typisch en karakterschetsend waren.
Allen woonden in de Zijstraat. Zij waren er geboren en grootgekweekt. Hun families
maakten er, van ouders tot kinders, een gans afzonderlijke stam, een soort van
blijvend, gevestigd bohemersras uit. Schier allen leefden in huiskes of, liever, in
vervallen, zonder orde noch rooiing in de straat verspreide krochten van de Armen;
en tevergeefs had het gemeentebestuur, door het afbreken van ettelijke woningen en
het opbouwen van andere en reinere, die ruststorende groepering van ondeugden
pogen uiteen te drijven: met de hardnekkigheid van 't uitgerukte onkruid, waarvan
het zaad elk jaar tussen de goede vruchten weer opschiet, hadden zij, door huwelijken,
door verhuizingen en ook, door een ingeboren solidariteit die, ondanks hun dagelijkse
kijf- en vechtpartijen, onder hen bleef bestaan, hun gestadig verbroken kracht van
cohesie onophoudend weten te vernieuwen, zodat

1

Mist.
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de dorpsregering, ontmoedigd en onmachtig, tenslotte haar ontwerp van verzuivering
als onbereikbaar had moeten opgeven.
Zij zongen, elk op zijn beurt, en zonderling genoeg, in tegenstelling met wat
doorgaans in andere gezelschappen gebeurt, waar de liedjes al gewaagder worden,
naarmate de geestdrift stijgt, werden zij hier van lieverlede zachter, ernstiger,
weemoediger. De wrede noot, althans, bleef domineren. In alle was er kwestie van
verleiding, moord of wraak, met begeleiding van gendarmen, gevangenis en schavot.
En het gezelschap lachte niet meer: het was, alsof die ruwe boeven, in de bloedige
en akelige taferelen die zij voor zich opriepen, hun eigen leven vertelden.
De vrouwen, toen zij aan de beurt kwamen, waren niet minder tranerig en ernstig.
Oele Feeffe zong met een scherpe, snaterende neusstem en een gewichtig aangezicht
haar liedje van de ‘Verleide Minnares’ en Moeffe Vrieze dat van ‘Schone Liza’.
Muimme Taey zong het ‘Klaaglied van de Vondeling’, Verool dat van ‘de Zieke
Maagd’ en Luizema zelf, met haar grove jongensstem, hief, doch zonder veel bijval,
het deuntje 't ‘Krekeltje’ aan. Maar Maaie Troet vooral kon haar ontroering niet
beteugelen: zij barstte, zeer dronken, na het tweede couplet van de ‘Remplaçant’ in
tranen los, en Maria zelf moest in haar plaats voortzingen:
Hij schreef 'nen brief
Al uit de stad Lameur1:
Als dat hij was in dienst getreden
Octavie blijft mij getrouw
En gij zult worden mijn vrouw...

Toen stelde iemand voor in koor te zingen. Een soort van rilling liep door het
gezelschap en Donder de Beul, gewichtig en scheel, zette het lied van ‘Napoleon’
op. Maar hij had het in te hoge toon aangeheven, hij moest dadelijk, met verlaagde
stem, herbeginnen:

1

Namur.
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Adsju! adsju! zo zeg ik aan al de jonkheid,
Adsju! adsju! zo zeg ik aan vele rijken:
Mijn Azia, mijn Afrika en ook aan Amerika vans gelijken.
Adsju! aan mijn schoon Belzenland,
Dat heel mijn macht kwam te verpletten
Zij riepen altijd: Vivat Napoleon!
Wie zou er mij op Sint Helena zetten!

't Was een van die ontelbare, onsamenhangende liederen vol tranerige en wrede
taferelen, ontaarde weerklanken der weerklanken van het wezenlijke, waardoor de
herinneringen, die de dwingeland hier achterliet, tot de hedendaagse lagere
volksklassen ten plattelande zijn overgeleverd geworden. Allen zongen mee; het lied
deed de innigste snaren van hun harten trillen. Het verwekte in hen een mengsel van
bewondering en gruwel, maar vooral een diep gevoel van eerbied voor zoveel
gepleegde euveldaden, voor die schier nog tastbare manifestatie van de enige macht,
van 't enig recht dat zij erkenden: het recht van de sterkste...
Doch men werd al te treurig, zulks was het algemeen gevoel, en toen Oele Feeffe
nog eens met de fles was rondgegaan, bracht Beert de blijde uitgelatenheid onder
het gezelschap terug, door het zingen en mimeren van de gekende klucht: ‘de kleine
Pier Steyaert’.
Niets dan 't vernoemen van dat liedje deed de monden lachend opengaan. Maar
wat een geschater naarmate Beert, barrevoets, blootshoofds en in zijn hemdsmouwen,
wippend en gesticulerend al de grappen van die kleine Pier Steyaert - een soort van
allegorische dorpsloustic - detailleerde; en vooral wat een gedonder van toejuichingen
en bravo's, telkenmale hij erin slaagde bij het einde van een couplet, zoals door 't
liedje werd vereist, een poep te laten..., om te betuigen hoezeer die kleine Pier Steyaert
de wereld in verachting hield. Het was te veel, men weende en kronkelde zich van
het lachen; en de uitgelatenheid kende geen palen meer toen Beert, juist bij het
eindigen, plotseling omverviel en stomdronken van jenever en van woeligheid,
knorrend als een zwijn op de vloer bleef liggen. Klod de Vos en Boef
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Verwilst tilden hem onder de schouders op en sleepten hem buiten.
Dezen, die zich 't minst verroerden, en op wie men ook de minste aandacht sloeg,
waren de gevers van het feest: de echtgenoten. Reus, doorgaans zo opgewonden en
luidruchtig, sprak geen woord, schielijk als vreemd in zijn eigen huis, en Maria
gevoelde zich moe, zó moe, dat haar ogen soms dichtgingen en dat alles, om haar
heen, in een onduidelijke, pijnlijke nevel verzwond. Zij luisterde naar de gezangen
niet en, zelfs de gekste kluchten, vermochten het niet, haar eenmaal te doen lachen.
Zij ook onderging een gevoel van dubbele vreemdheid in dit voor haar nog nieuw
en onbekend huis. Zij kende er, om zo te zeggen, de weg niet, noch de plaats, waar
zich de voorwerpen bevonden, en steeds gans gekleed, met haar trouwmuts op het
hoofd en haar tot folterens gespannen schoenen aan de voeten, bleef zij met Reus
naast de haardstee zitten, zonder andere behoefte dan een grote, overweldigende
drang naar rust.
Van lieverlede nochtans ging het feest tot baldadigheid over. Zulks begon met
weddenschappen. Donder de Beul en Bradden Dhondt gingen er een aan voor een
liter jenever, wie het hoogst met zijn tanden een tafel van de vloer zou tillen. Bradden
verloor en, bij het loslaten van de tafel, viel een van de pikkels op de voet van
Luizema, die huilde. Honderd-en-Een zwoer dat hij een tabakspruim zou inslikken.
En daar iemand zei: - bah! ge zoudt niet durven, haalde hij deze, die hij kauwde uit
zijn mond, vertoonde ze aan de toeschouwers, lei ze in zijn glas jenever en dronk
het leeg.
- Kijk, nondedzju! Kijk! Kijk! schreeuwde hij, met wijdopen mond gedrochtelijk
rond het keukentje hinkend, om te tonen dat hij niet gepocht had.
- Nondedzju! Ik durf nog meer dan gij! riep Klod de Vos. En de met zwavel
bestreken toppen van vier lucifertjes afbrekend, wierp hij die in zijn glas en dronk
het ook leeg. Een oorverdovend gejuich steeg op, al de aanwezigen, ten hoogste
geboeid, schaarden zich om de twee schelmen, om steeds meerdere afschuwelijkheden
te zien. Maar een nog woestere kreet, die terstond in een reusachtig gelach overging,
weerklonk en de schaar, opengaande, liet het Slijper-
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ken zien dat, plat ten gronde gevallen, een ongehoorde grap aan het uitvoeren was.
Hij kroop, op de buik, zonder handen noch voeten te gebruiken, rond de keuken. Hij
wrong en hij kronkelde zich, de spartelende armen en benen wijdopen, de rode,
halsstarrig glimlachende kop hoog van de grond geheven; en telkenmale als hij op
zijn weg de voeten of de benen van een vluchtende, luid schaterende vrouw ontmoette,
greep hij die krachtig vast en pakte, en krabde en plukte, onbeschaamd en
onbeschroomd, overal waar hij maar kon. Toen werd het als een beestenboel in huis.
Allen, met uitzondering van de getrouwden, die meer en meer vreemd in hun eigen
woning aan de haard zaten, schreeuwden, huilden en tierden ondereen, als het ware
om het uitsluitend vermaak zoveel gedruis mogelijk te maken. Beert, uit het gras,
waar Boef Verwilst en Klod de Vos hem neergelegd hadden, opgestaan, verscheen
een ogenblik waggelend weer in huis en werd zó hevig uitgejouwd dat hij, met een
vloek, opnieuw verdween. Hij was nauwelijks buiten, toen een zwartmagere,
afschuwelijk slordige vrouw, Moeffe Vriezes en Luizema's moeder, haar intrede
maakte, met een bekorst en besnot schreiend kind op elke arm.
- Gij hoeren! gij teven! wilt ge naar huis komen! schreeuwde zij, van zo ver zij
haar dochters ontwaarde. En daar Moeffe, woedend, met hardnekkigheid weigerde
te gehoorzamen, gooide zij haar de beide smerige kleinen op de schoot, tierend:
- Neemt dan uw bastaards, schandaal! en creveert ermee van den honger!
En nauwelijks was ze weg of een gekijf ontstond tussen het trouwvaarke en 't
trouwmoerke.
- Nondedzju! Nondemillemilledzju! hoorde men Slimke Snoeck huilen; gij durft
met mij de zot houden! gij durft beweren dat gij een halve dag, met mij alleen in een
zwijnskot zoudt zitten, zonder dat ik het verstand zou hebben hand of vinger naar u
uit te steken! Hawel, nondedzju! We gaan dat zien. Ge zult eens seffens met mij
alleen buitengaan, om te ondervinden of ik durven zal of niet. Hij was vóór Maaie
rechtgesprongen, hij trappelde en stampvoette en trok haar hevig bij de arm om mee
te krijgen, onophoudend in zijn
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dronkaardshardnekkigheid herhalend: - Ze zal meegaan! zeg ik, ze zal nondedzju
meegaan! terwijl Maaie, eerst verwonderd en spottend, maar van lieverlede woedend,
zich met krachtdadigheid verdedigde en heel de bende schurken zich rondom de
beide twisters kwam scharen. En zie, daar was ineens het ganse spel bedorven: het
zingen hield op, de schelmen kozen kant en zij, de enen voor Slim Snoeck, de anderen
voor Maaie Troet, en in een enkel ogenblik stond heel het huis in rep en roer, en
werd er, zoals het steeds gebeurde bij dat ongetemd gepeupel, een algemeen gevecht
aangevangen. Het was opnieuw een ongehoorde verwarring van vloeken, van
geschreeuw en verwensingen; een woest getrappel van voeten, een dof gebons van
neerploffende lichamen en een gekraak van omvergevallen stoelen, waarboven men
nu eindelijk de gezagvoerende stem van Reus hoorde, die poogde het gezelschap op
de straat te werpen. En het geschiedde: eensklaps, men wist niet hoe, vloog de lamp
aan stukken en, in de duisternis, bij het scherp geschater van de brutaal
omvergeworpen en gepakte meisjes, ontstond er een formidabel gedrang naar de
voordeur, vloog deze open en brokkelde 't gezelschap brullend buiten.
't Was middernacht; de echtgenoten waren eindelijk alleen, zij mochten slapen
gaan.
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XIV
Tenslotte, en alles overdacht en overwogen, achtte Maria zich toch gelukkig. Wel
had ze 't juist bepaalde ideaal van haar leven niet bereikt, doch wat eraan ontbrak
aanzag ze, met haar vroege ondervinding van 't bestaan, als de natuurlijke en
onvermijdelijke tol, die alle menselijke illusie aan de werkelijkheid betaalt. Zelfs
kwam die middelmatigheid in het geluk haar tot zekere graad als een waarborg van
vastheid en duurzaamheid voor. Zij had de echtgenoot niet, die ze vrijwillig zou
gekozen hebben, maar zij had er toch een, in plaats van, als zoveel andere meisjes
in de toestand waarin zij zich bevond, door haar minnaar verlaten te worden. Ook
aan de woning ontbrak er iets; zij had de aanstotelijke Zijstraat niet geheel verlaten
en leefde niet met haar echtgenoot alleen, doch zij bewoonde die ook niet ten volle
meer: het huis van de weduwe Balduk bevond zich afgezonderd, aan 't eind van de
straat, waar het open veld begon. En zelfs het soort van arbeid, dat haar man verrichtte,
was niet wat zij gewenst zou hebben - die aardewerken hadden iets ruws dat haar
mishaagde, en de mannen, heel de week van hun huisgezin verwijderd, werden er
bedorven van zeden en geraakten er licht aan de drank - maar hij werkte toch, en hij
verdiende zelfs veel geld, in plaats van, als zo velen, in Brakel als bedelaar of dief
rond te lopen.
Ja, haar leven was nu kalm, eentonig en gelukkig. Zij kreeg geen slagen meer, zij
was geen gedwongen getuige meer van vechtpartijen en baldadigheden, die haar, na
het zwoegen van de dag, de nachtelijke rust ontnamen. Zij ging weer, evenals vóór
haar huwelijk, zolang er nog veldarbeid was en haar zwangere toestand zulks toeliet,
bij boer De Waele in daghuur werken, terwijl haar echtgenoot in Gent verbleef en
de oude weduwe Balduk het karig huishouden oppaste.
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De beide vrouwen kwamen met elkaar goed overeen. Wel was de oude gewoonlijk
niet van een zeer aangenaam gezelschap en soms zelfs nogal knorrig, doch Maria
had het verstand en het oordeel in alles zoveel mogelijk haar zin te volgen en de
dagen, de weken vlogen in kalme, deugdzame bedrijvigheid voorbij, zonder dat er
ooit tussen hen beiden een mishagend woord gewisseld werd.
Elke zaterdagavond keerde Reus van Gent terug. Maria kende 't uur, zij hoorde
hem, komen uit de verte, langs de sombere landweg, midden in de luid redekavelende
groep, samengesteld uit al de Brakelse arbeiders en enkele anderen van het
omliggende, zoals Cloet, van Wilde en Mon de Beurzensnijder, van Lauwegem. Zij
kwamen snel vooruitgestapt, met de schop of de spade op de schouder en, in de
duisternis, toen zij op haar drempel verscheen, kon zij haar echtgenoot bijna nooit
van de anderen onderscheiden. Zij herkende hem eerst, toen hij de anderen een korte
‘goen avond’ wensend, de verdergaande groep verliet, om binnen zijn woning te
treden.
Zijn eerste blik was steeds voor haar. Hij vroeg, geijkt, als inkomstgroet tot haar
en tot zijn moeder: - hoe gaat het? en Maria bemerkte dat zijn oog zich dan
werktuiglijk op haar zwangere buik vestigde, terwijl hij zijn spade van de schouder
nam en zij, blozend en onveranderlijk antwoordde: - Heel goed; en met u?
- Heel goed, antwoordde hij dan ook weer; en na eens het oog op zijn moeder te
hebben neergeslagen, bekeek hij nogmaals zijn vrouw diep in de ogen, terwijl hij
haar zijn geld afgaf en haar over het een of het ander, doorgaans over onverschillige
dingen sprak.
Die blik ontroerde haar ten diepste. Hij had iets woests, iets overweldigends, dat
haar haast schrik inboezemde; en telkenmale, wat zij ook aanwendde om die gedachte
te verjagen, kwam haar de herinnering van zijn eerste aanval, ginds, in de zandweg
tussen Akspoele en Brakel, alsmede die van zijn afschuwelijke mishandeling, toen
zij hem haar zwangere toestand bekend gemaakt had, terug vóór de geest. Gedurende
een lange poos verliet die indruk haar dan niet. Hij achtervolgde haar, terwijl zij hem
zijn avondmaal opdiste;
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hij zweefde om haar heen toen hij, bij tussenpozen koutend, vóór 't slapen gaan, in
de hoek van de haard zijn pijp rookte; hij vergezelde haar in de kamer en overweldigde
haar wezenlijk opnieuw, als hij, haar woest in zijn armen sluitend, haar met zoenen
op de mond in het bed neerdrukte. Dan zuchtte zij weer, dan sloot ze de ogen,
machteloos en verlamd, tevens van vreugde vervoerd en verschrikt en, gedempt,
ontglipte het onweerstaanbaar aan haar lippen:
- Och Here toch! Och Here toch!
Ook bleef er, onverjaagbaar, een soort van vreemdheid, van verwijdering tussen
hen bestaan. Hij scheen de behoefte niet te kennen met haar zijn gedachten of zijn
gevoelens te wisselen en zij, van haar kant, voelde zich tot geen uitstorting des harten
aangemoedigd. 's Zondags, nu, en zonder dat er echter de geringste onenigheid tussen
hen bestond, gingen zij samen niet meer uit. Daarin volgde hij eenvoudig de gebruiken
van zijn stand, waar de mannen, eens gehuwd, zich tot geen galanterie tegenover
hun vrouw meer verplicht achtten. Hij ging in de herbergen met de kaart, met de
krulbol of op het biljart spelen, terwijl Maria met de oude thuis bleef of eens tot aan
haar ouders woning wandelde.
Van lieverlede, nochtans, overwon zij de onberedeneerde vrees, die haar soms 't
hart benauwde, verjoeg zij haar akelige hersenschimmen. Waarom zou hij haar nu
nog mishandelen? Waarom zou hij niet blijven zoals hij thans was: vlijtig en braaf?
En in haar zucht naar geluk en vrede vergat zij eindelijk 't verleden om, vol hoop en
vertrouwen, de toekomst in te kijken.
Met april kwam haar kind ter wereld: een meisje. Reus, verwittigd, verliet dadelijk
zijn werk, het kind werd nog dezelfde dag in de kerk gedoopt en Selevie1 genoemd.
Slimke Snoeck werd als ‘peetje’2 gevraagd en Maaie Troet als ‘meetje’3; en gans de
namiddag en een deel van de nacht was het weerom - maar ditmaal uitsluitend voor
de vrouwen - volop feest in het huis van de weduwe Balduk. Er werd overvloedig
gedronken, gezongen, gekeven. Het geschater van de stemmen klonk snijdend in de
oren, en het

1
2
3

Sylvie.
Peter.
Meter.
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was een gestadig heen en weer gaan van de keuken naar de kamer, waar Maria,
glimlachend en gelukkig, maar met van koorts gloeiende wangen, naast haar kleintje
in het bed lag. Och neen, nu had ze bepaald geen vrees voor slechte overeenkomst
meer. Haar kind was de onwrikbare, onverbreekbare band, die haar man voortaan
aan haar vasthechtte. En in haar vertederd moederhart kiemde schielijk een nieuw
en onbekend gevoel: een gevoel van ware liefde voor Balduk. Voor de eerste maal
van haar leven omhelsde zij hem met volle en vrije tederheid en kwamen er tranen
van echte droefheid in haar ogen, toen hij haar de volgende morgen reeds vroeg
moest verlaten, om terug naar Gent te keren.
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XV
Een paar maanden later, op een zaterdagavond wachtte zij, als naar gewoonte, op de
dorpel van haar deur staande, zijn terugkomst af, toen de klank van zijn stem haar
eensklaps ruw, in een uitbarsting van vloeken en vermaledijdingen, in de oren klonk.
Zij sidderde. Zij wendde 't hoofd om en, verschrikt reikhalzend, trad zij in het
halfduister een stap naar voren.
Wat mocht eraan schorten? Gold het een gevecht of een gekijf? Of was het zijn
stem toch niet, die zij gehoord had?... Zij hoopte en twijfelde een wijl, de oren gespitst,
de ogen met inspanning gevestigd op de zwarte elzestruiken, die aan de ommedraai
van de baan het gezicht beletten.
Maar eensklaps klonk opnieuw zijn ruwe stem: - dat hij niet onder mijn handen
valle of 'k sla hem dood! 'k Vermoord hem! En bevend, terwijl ze de ganse groep
aardewerkers van achter de elskant zag verschijnen, vluchtte Maria in huis.
- Wat scheelt er? vroeg de oude vrouw, die ook het lawaai gehoord had.
- Ik weet het niet, antwoordde zij verkropt. En zij liep spoedig naar het wiegje, in
de hoek achter het houten schut, waar Selevie, ontwaakt, stillekens begon te kermen
en te schreien. Bleek en angstig zag zij haar echtgenoot binnenkomen.
- Godvermilledzju! grijnsde hij. En hij stampte met zijn spade op de vloer, dat er
sprankels uit de rode tichels sprongen. - Nondedzju! vloekte hij nog. En hij gooide
zijn blikken kalbas waaraan zijn grauw eetzakje vastgebonden was, rinkelend over
de tafel.
Maria, versteend van schrik, was sprakeloos gebleven, maar de oude vrouw keerde
zich verontwaardigd om, met hese
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stem roepend:
- Houd op mee ouw geweld, weeral! Ge moet hier mijn huis nie kapot komen
slaan! Ge zij zeker were zat!
Hij stapte naar de tafel toe, waar zijn avondmaal gereed stond, en eerst antwoordde
hij niets op die verwijten. Hij nam een stoel, zette zich neer en bleef een poos vóór
zich starogen. Maar plots sprong hij op, stampte krakend met zijn stoel op de vloer,
wierp zijn pet kletsend tegen de muur en kwam met vlammende ogen en gebalde
vuisten voor zijn oude moeder staan, haar in het aangezicht schreeuwend:
- Nondedzju! Nondemilledzju! Wa weet-e gij mij te gebieden of te zeggen!
Maria barstte in tranen uit. Zij liet het wiegje los, zij sprong smekend, met
uitgestrekte handen, tussen de zoon en de moeder.
- O Kamiel, wat peinst ge toch! ge meugt niet! ge meugt niet!...
De moeder, rood van toorn, was ook opgestaan en week terzijde.
- Gij sloeber, gij sloeber! Gij sloeber! herhaalde zij onophoudelijk, in een
plotselinge uitbarsting van haat zich omkerend en nijdige, schuinse blikken op hem
werpend.
Hij achtervolgde haar, hoog van gestalte, met gesloten vuisten. Hij had een
dreigende, onheilspellende schimptoon aangeslagen, van tijd tot tijd herhalend: - wat
zegt ge, vrouw! wat blieft er u, bazin! en hij kwam al nader en nader, ofschoon Maria
op meer en meer smekende toon hem poogde te bedaren, terwijl Selevie, geheel en
gans ontwaakt, nu een luid en aanhoudend geschrei liet horen.
De oude moeder, een halve cirkel rond de keuken makend, was tot aan het houten
schut naast de ingangdeur gekomen. Daar keerde zij zich weer om, en riep nogmaals
- sloeber! sloeber! en ging eindelijk, de deur hard achter zich toetrekkend, in de
donkere nacht buiten. Reus liet een luide, grijnzende schaterlach horen.
Maar zijn gelaat vertrok onmiddellijk weerom en met doffe vloeken kwam hij in
de keuken terug. Toen waagde Maria het, hem op een bedeesde, smekende toon te
vragen wat hem scheelde, waarom hij zo grammoedig was.
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Hij vertelde het haar. Hij had woorden gehad op zijn werk met een van de
surveillanten. Een kleinigheid op zichzelf, een kruiwagen, die hij op zijn plaats niet
had teruggezet. Maar de surveillant, slecht geluimd, had hem daarover zó bitsig
toegesproken, dat hij, gekwetst, ook in een opschietende toon geantwoord had. Men
was weldra tot wederzijdse beledigingen overgegaan, de surveillant had hem met
zijn stok bedreigd en daarop had hij de surveillant een kaakslag gegeven. Hij was,
op staande voet, van het werk weggezonden geweest.
Zij knikte met haar hoofd, aandachtig luisterend, weer naast het wiegje, dat ze
zacht, met de linkervoet in beweging hield, gezeten. En zij gaf hem dadelijk gelijk,
zij bracht het zelfs in kwestie niet, of het ongelijk niet van zijn kant kon zijn. Zij
bekeek hem halsstarrig, met haar schone, angstige ogen en haar bleek gelaat, en eerst
na een geruime tijd stilzwijgen, vroeg zij bedeesd, onder de drang van een benauwende
bekommering:
- En zijt ge voor lang van het werk weggezonden?
Een woeste vlam schoot uit zijn oog, een belediging bromde in zijn mond en hij
antwoordde, met van toorn bevende stem:
- Nondedzju! Ge peinst toch zeker niet, dat ik er nog den voet zou willen zetten,
zolang dat beest, dat zwijn van surveillant daar blijft.
Zij zweeg. Zij knikte nogmaals, maar trager, met het hoofd en sloeg de blik ten
gronde. Een overweldigende treurnis had haar eensklaps aan het hart gegrepen; zij
moest zich geweld aandoen om niet te schreien. En het was zonderling: zij die zo
vaak gewenst had, dat hij thuis zijn bezigheid mocht vinden, liever dan in die ruwe
aardewerken, onderging nu een gevoel van smart en angst, bij de gedachte, dat die
verandering zich thans wellicht verwezenlijken zou. Een zware zucht steeg van haar
lippen, zij knikte, sprakeloos en onderworpen, voortdurend met het hoofd in antwoord
op de grammoedige verklaringen van Reus. En toen de weduwe Balduk, na enkele
ogenblikken weer brommend binnenkwam, ging zij het avondmaal opdissen, dat zij
nu alle drie stilzwijgend gebruikten.
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XVI
Het was een harde slag voor Maria; des te harder, daar hij haar zo onverwacht en
midden haar pas geboren geluk trof. De goede overeenkomst werd opnieuw onzeker,
de toekomst wisselvallig. Gedurende enige dagen hoopte zij nog dat hij, wanneer
zijn toorn wat zou verminderd zijn, terug naar Gent zou keren. Maar 't bleek al spoedig
dat ze zich vergiste. Reus hield woord. Hij keerde naar Gent niet terug en wendde
ook geen pogingen aan om aldaar nog bezigheid te krijgen. Hij was slechts eenmaal
te Brugge en te Oostende naar werk gaan zien, doch zonder uitslag. Men was in het
begin van juni en het werk was schaars voor de arbeiders. In alle plaatsen had men
overvloed van volk en bij de boeren was er nog geen nodig. Reus bevond zich dus
noodzakelijk tot werkloosheid gedwongen. Gedurende een paar weken vond hij
echter thuis nog zijn bezigheid. Hij arbeidde met kruiwagen en spade op het beetje
land, dat zijn moeder in pacht had, hij kliefde hout vóór de deur en ging op het veld
konijnenvoedsel plukken. En deze nieuwe bezigheid behaagde hem. Hij herhaalde
dat men nergens zo gelukkig was als thuis, dat het domheid heten mocht in daghuur
te gaan arbeiden, als men tweemaal meer kon verdienen, met zorgvuldig het brokje
land, waarop men zijn bestaan won, te bewerken; zonder daarbij te rekenen dat zulk
een leven ook zoveel vrijer en gezonder was.
Maria gaf hem steeds gelijk, deelde soms in zijn illusies. Zij vergat, in haar
verlangen naar vrede en geluk, de onbepaalde vrees, die haar het hart benauwde, en
bekommerde zich minder om het zo zuur gewonnen geld, dat van dag tot dag
wegsmolt. Nog nooit was hij zó zacht, zó goed, zó braaf geweest voor haar. Nu eerst,
na ruim acht maanden huwelijk, smaakte zij de volzaligheid van de liefde, dat leven
van vervoering
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en schier bovenaards genot, dat de stervelingen de wittebroodsweken noemen.
Een wittebroodstijd, zo was het inderdaad: iets voorbijgaands en verrukkelijks,
iets dat te overmatig en te mooi was, om bestendig van duur te wezen.
Langzamerhand, naarmate hij minder te verrichten vond, kreeg hij genoeg van zijn
nieuwe levenswijs. Een lamme verveling, een soort heimwee, een behoefte naar
verandering maakten zich van hem meester en weldra vroeg hij zich met een gevoel
van teleurstelling en gramschap af, of hij, met al zijn arbeid, wel iets nuttigs verricht
had. Een hagelbui, die zijn koren neervelde, en de plaag, die zijn aardappelen overviel,
boezemden hem een bepaalde afkeer van de landbouw in. Hij wierp spade en
kruiwagen aan kant en raakte ze niet meer aan. Na enkele weken had hij volkomen
de gewoonte van werken verloren. Het ergste was dat hij, met zijn werkloosheid,
van lieverlede in slecht gezelschap begon te verzeilen. Hij bezocht weer de herbergen
in de Zijstraat: de Gloeiende Koteraar, het Stinkerken en ook, zijn vroegere
vijandschap vergetend, de Gelapte Sjako. Daar kwam hij in nauwe aanraking met
de ganse groep schavuiten, de welbekende en beruchte bende van Donder de Beul,
Klod de Vos, Boef Verwilst en de anderen, en het duurde niet lang of deze schelmen
waren zijn dagelijkse gezellen geworden.
Zij vergaderden gewoonlijk aan de gevel van de Maan, een herberg om de hoek
van de Zijstraat en de Grote Dorpsstraat. Daar zaten of lagen zij nagenoeg de ganse
dag, ingevolge 't weder, in de zon of in de schaduw uitgestrekt, schimpend de
bedrijvige voorbijgangers nakijkend. Zij praatten en lachten, zij vertelden anekdoten
en avonturen, zij genoten van het leven, vrij van kommer en van zorgen, met de
gelukkige gerustheid van grondeigenaars, die hofsteden en renten bezitten. Waarmee
zij eigenlijk leefden bleef duister. Met diefstallen en wildstroperij, zei men in 't
algemeen; althans niet met hun arbeid, 't was stellig.
Het moet tot verontschuldiging van Reus gezegd worden: hij aarzelde en worstelde
tamelijk lang, vooraleer medeplichtig te worden. De van zijn ouders geërfde traditie,
door arbeiden zijn brood te verdienen, en een soort van ingeboren
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fierheid weerhielden hem. Maar, tevens door de naderende armoede gedwongen en
door de geestdriftige verhalen van de andere schelmen verleid, ging het gevoel van
eerlijkheid in hem meer en meer aan 't wankelen en aan 't verzwakken. En eindelijk,
op zekere avond, trok hij eens, zonder dat Maria het wist, op een nachtelijke jachtpartij
mee. De uitkomst was schitterend. Zij schoten, in de jacht van het kasteel van
Lauwegem, veertien hazen en sleepten1 er tweeëntwintig patrijzen, hetgeen na verkoop
en verdeling, voor ieder de som van dertien frank opbracht. Reus jubelde. Hij was
onherroepelijk bedorven en bij de roversbende ingelijfd. Hij gaf een deel van het
geld aan zijn vrouw, zonder haar te zeggen hoe hij het gewonnen had, en, van dat
ogenblik af, nam hij aan al de ondernemingen van de bandieten deel.

1

In netten vangen.
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XVII
Het waren met list belegde, gewaagde, wel eens echt dramatische uitgangen. Somtijds
liep alles opperbest af: er was een weinig maneschijn, de hazen speelden op de
klaverstukken, de patrijzen, in de aardappelvelden, lieten zich als domme kuikens
onder de netten vangen. Noch jachtwakers, noch gendarmen waren te zien; hun
vermetelheid zelf was de wilddieven een waarborg van ongestraftheid. Maar soms
ging het er anders toe. Soms werden zij op heterdaad betrapt en moesten zij in alle
richtingen vluchten. Dan kropen zij in sloten en tussen de kanten, dan legden ze zich
plat, als dood, ten gronde, het hart bonzend, de borst hijgend, met het nog rokend
geweer en de soms nog spartelende buit aan hun zijde, terwijl de jachtwakers en de
gendarmen, een drie of viertal passen vandaar, woedend en vloekend naar hen zochten.
Doch vooral in de duisternis van de betrokken nachten hadden die ondernemingen
iets dramatisch, bijna iets episch, dat aan de oude roversbenden uit de middeleeuwen
deed denken. Dan gingen zij, zoals ze 't noemden, ‘luchten’. Men verbeelde zich een
gewone stok van vijf of zes meter lengte, aan ieder uiteinde door een man in de hand
gedragen. In 't midden van die stok, met een zinkdraadje eraan gebonden, hing de
‘luchtbak’, een grote, brandende lantaarn van een bijzonder model, die slechts naar
voren haar stralen zond. Aan weerszijden, met geladen geweren, stapten de jagers;
en langzaam en stil ging de ganse bende aldus vooruit, langs de rand van de bossen
en kasteellanen heen, door de partijen aardappels, door 't rapenloof en door de
klavervelden. 't Verscholen wild, ontwaakt, en dat meende het daglicht te zien, zette
zich recht op de achterste poten en kwam zelfs, verblind, in de lichtstraal van de
lantaarn aangelopen. De jagers vuurden hun geweren af en doodden zonder falen.
Het wild
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werd opgeraapt, in zakken gestopt en op de rug gedragen.
In zulke jachtpartijen speelden zij, zoals ze 't noemden ‘ridder of mis’. Zij waren
gewoonlijk half dronken, zij kenden schuchterheid noch vrees, zij wisten dat men
hen kon zien en horen; maar het is bekend dat wilddieven op dergelijke tochten tot
alles bekwaam zijn, dat zij steeds een paar, met kogels geladen geweren bij zich
hebben, en zij rekenden op de lafhartigheid van jachtwakers en gendarmen om
ongestoord hun euveldaden uit te voeren. Gewoonlijk gaf het resultaat hun gelijk;
doch het gebeurde ook wel dat er vanuit een bos of van achter een haag op hen
gevuurd werd. Toen schoten zij ook, zonder een ogenblik aarzelen, in die richting
hun geweren af en de wakers weken achteruit, stom van schrik als zij de kogels van
de vermetele wildrovers om zich heen door het krakend slaghout hoorden vliegen.
Tussen een en twee uur in de morgen keerden zij dan naar Brakel terug. En van
waar ze ook kwamen en hoe talrijk ze waren, altijd was hun bijeenkomstplaats in de
Gelapte Sjako, het beruchte herbergje van Stoute Treze en Witte Manse. Zij kwamen
er langs achter binnen, nadat zij over een sloot gesprongen, en over een klein muurtje
geklauterd waren. Een van hen tikte een gekend sein op 't buitenvenstertje van 't
slaapvertrek en schier onmiddellijk kwamen Stoute Treze of Witte Manse barrevoets
en in onderrok, of zelfs in 't hemd, het achterdeurtje openen. Stilzwijgend en gebogen
slopen de mannen binnen en trokken één voor één in 't keukentje, achter de
gelagkamer. Een zeer klein nachtlampje werd aangestoken en slechts een weinig
opgedraaid, de achterdeur in volle stilte weerom toegegrendeld. Toen ging een van
de mannen naar de zijwand van het keukentje en klopte er, met zijn vuist, drie doffe,
korte slagen op. Een korte wijl verliep: somtijds moest men het sein herhalen. Maar
gewoonlijk werd het kloppen in het huis daarnaast terstond herhaald, en na ettelijke
ogenblikken stond er een klein, bejaard, halfaangekleed ventje, met een verlept
gezicht, met zilveren ringen in de oren en bloedrigrode randen om de ogen tussen
de wildstropers, in 't keukentje. - De goen dag, jongens, de goen dag, murmelde hij
een paar malen; en dadelijk gingen zijn vreselijke ogen naar de zakken
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vol met wild. Het was Tjiepke Baert, een vellenploter, de algemene verheler van de
Brakelse wildstropers en dieven. Hij woonde naast de Gelapte Sjako en een geheime
opening in de zoldermuur liet hem toe te allen tijde, overdag of 's nachts, onopgemerkt
in het kroegje te komen.
Zodra hij daar was, werden de zakken geledigd en de stukken wild geteld.
Gewoonlijk kregen ze gauw akkoord. Tjiepke raapte één voor één de hazen op,
overkeek ze, betastte ze met de ene hand, terwijl hij ze met de andere bij de oren
opgetild hield, blies in de wol, trok aan de poten en wierp ze dan weer, dode pakken,
ten gronde, terwijl hij een opmerking stamelde. De zeven of acht schurken stonden
rondom hem geschaard, als reuzen om een dwerg, en zwijgend, luisterden zij zijn
gezegden af. Zij hadden hem in hoog gezag; zij hielden hem voor eerlijk - een
gewichtig punt voor hen - en vonden dat hij hun steeds de waarde voor ‘hun goed’
betaalde. Ook als hij eindelijk een som had aangeboden en dadelijk daarbij zijn beurs
te voorschijn haalde, waarin de vijffrankstukken rinkelden, was er al niet veel meer
bij te krijgen en probeerden zij er doorgaans ook niet mee.
Intussen staken Stoute Treze en Witte Manse de kachel aan en maakten zij de
koffie klaar. De beide vrouwen: de moeder, kort en gezet, met nachtmuts en baai
blauw; de dochter, dun en wat groter, zonder andere kleding dan haar vuilwit hemd
en 't bleekblond haar los op de schouders, liepen bedrijvig tussen de mannen heen
en weer, haalden potten en kannen, maalden de koffie, sneden een kolossale stapel
dikke tarweboterhammen op een bord. En zij gevoelden niet de minste schaamte
over hun lichte kleding, de gewaagde zinspelingen van de dieven deden hen
glimlachen, zij werden in 't voorbijgaan door de mannen vastgegrepen, soms door
de ene of de andere met geweld op de knieën getrokken, overpakt, overplukt en
overkust, zonder iets anders dan een flauwe en als het ware verrukte schijn van
verdediging aan te wenden. Witte Manse vooral huppelde met een glans van
onbeschaamde ondeugd op 't gelaat door al die mannen heen, drong tussen de knieën,
wreef zich tegen de ruggen en scheen zelf de gelegenheid te provoceren, om gepakt
en gezoend te worden. Bijzonderlijk op Reus had ze 't gemunt. Zij knoopte
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onophoudelijk gesprekken met hem aan, zij kwam zich vóór zijn voeten plaatsen,
triomfantelijk kalm in haar wulpse halfnaaktheid en bekeek hem met ogen, die
klaarblijkelijk getuigden van hetgeen zij verlangde. En wanneer hij aldus, opgezweept,
haar soms woest, in een vlaag van drift vastgreep en haar naakt op zijn knieën trok,
om haar te zoenen, dan kwam er een glimlach van verrukking op haar lippen, dan
sloot ze de ogen en smaakte een genot, waarvan zij alleen de ondeugende diepte kon
peilen.
Na de koffie dronk men jenever en soms, als de jacht gunstig was geweest, wijn.
Tjiepke, de eerste, gaf het sein tot de aftocht. Hij ging zijn paard voor zijn karretje
spannen en weldra hoorde men hem, door de straat, met hun en ander geroofd ‘goed’
heenrijden, op weg naar Gent.
Een voor een, dan, trokken ook de anderen weg. Doorgaans bleven Honderd-en-Een
en Donder de Beul de laatsten. De eerste had de naam dat hij met Witte Manse, die
van hem echter niet weten wilde, poogde te verkeren; de tweede werd soms in brasof vechtpartijen verweten, dat hij met Stoute Treze sliep: In elk geval was, vóór het
krieken van de dag, alles stil en rustig in de Gelapte Sjako.
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XVIII
Met dat alles was het leven van Maria allengs zeer treurig geworden. Misschien
klaagde zij nog te vroeg, in vergelijking met het lot van vele jonge vrouwen uit de
Zijstraat, maar bij haar was het vooral een zedelijke pijn, toen zij zag hoe Reus van
dag tot dag meer naar de afgrond daalde. Zijn wildstroperij, die thans geen geheim
meer was voor haar, kwetste haar in haar eer van treffelijke, werkzame vrouw. Van
arbeid of ergens naar bezigheid uit te zien was zelfs geen spraak meer. Met de
oogsttijd had zij hem eens voorgesteld zich bij boer De Waele te gaan aanbieden,
maar hij had dit voorstel zó hooghartig van de hand gewezen, en zó luid geschreeuwd
dat al de boeren beesten waren en dat hij nooit bij geen enkel zou gaan arbeiden, dat
zij het niet gewaagd had er nog over te spreken.
Er begonnen nochtans dringende redens te bestaan opdat hij ernstig werken zou.
't Zij de wilddieverij minder opbracht dan de dagelijkse en regelmatige arbeid; 't zij
dit gemakkelijk gewonnen geld ook gemakkelijk verspild werd, stellig was het dat
er gebrek in het huisgezin begon te heersen. Maria had een soort van afkeer om dat
oneerlijk gewonnen geld aan te roeren, en als Reus er haar uit eigen beweging geen
gaf, vroeg zij er hem geen meer.
Als echtgenoot was hij ook in zijn voordeel niet veranderd. Nooit was hij zeer
spraakzaam geweest, maar thans, in de weinige ogenblikken, die hij thuis doorbracht,
was het zelden dat hij tot Maria nog eens het woord richtte. Hij zat somber en
bekommerd, hij keek zelfs naar zijn kind niet meer, het was alsof zijn huisgezin hem
een soort van antipathie inboezemde. De onverklaarbare verwijdering, die van 't
begin af tussen hen geheerst had, daagde weer op, accentueerde zich. En 't was alsof
een nieuw gevoel daar nu mee
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vermengd werd: een dof gevoel van gramschap tegen het tafereel van vlijt en
eerlijkheid, dat hij, na zijn eerloze nachtelijke tochten, in zijn huis terugvond.
Maria had weldra bemerkt dat deze gemoedsstemming zich meer en meer bij hem
vertoonde, naarmate hij 's nachts meer op wildstroperij uitging. Zij wist ook dat de
Gelapte Sjako het hoofdkwartier van soortgelijke kerels was; en nu drong zich de
gedachte aan haar op dat hij daar, door de moeder en de dochter, tegen zijn gezin
werd opgehitst.
Het was een zonderling gevoel van toorn, van jaloezie en wraaklust, dat zij daardoor
onderging. Niets blijft geheim onder 't gepeupel van een volksstraatje, en reeds
herhaaldelijk hadden haar moeder en enkele buurvrouwen Maria gewaarschuwd, dat
Reus opnieuw betrekkingen had aangeknoopt met Witte Manse. Eerst had de jonge
vrouw daar weinig naar geluisterd, maar van lieverlede, met zijn aangroeiende
koelheid tegenover haar en de toenemende verbittering van haar leven, hadden die
gezegden op haar een diepe indruk gemaakt. Zij had geen rust meer als Balduk niet
thuis was. Zij ontwaakte midden in de nacht, sidderend toen zij zijn plaats aan haar
zij ledig voelde en stond uit haar bed op. Zij ontstak licht om te zien hoe laat het was;
zij opende de voordeur en ging op blote voeten, de dode straat inkijken, het oor
luisterend naar de geruchten van de nacht gespitst.
Het werd een echte foltering. De onzekerheid omtrent hetgeen hij deed en omtrent
de plaats waar hij was joeg haar de koorts op 't lijf; de gedachte dat hij misschien, in
de Gelapte Sjako bij die ondeugende, ontuchtige Witte Manse zat, deed haar doorgaans zozeer onderworpen - van haat en gramschap beven. Op de duur werd die
twijfel onuitstaanbaar. Zij wilde weten wat er eigenlijk gebeurde en, op zekere nacht,
verliet zij haar huis en sloop in 't geheim, ook als een dievegge, achter de huizen en
de tuinen om, naar de Gelapte Sjako.
Het had juist twee geslagen op de toren, zij bleef, haar adem ophoudend, aan 't
eerste achtervenster van het kroegje staan en loerde, door een spleet van 't blind, in
het ternauwernood verlichte keukentje. Zij kon weinig zien: een sombere rug
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of twee, een dikke hals, de helft van Honderd-en-Eens opgeblazen aangezicht, en
Stoute Treze en Witte Manse die, halfnaakt, heen en weer liepen. Er werd gefluisterd,
maar hoe scherp zij ook luisterde, zij kon volstrekt geen enkel woord verstaan. Iets
echter intrigeerde haar bijzonder: een soort verdoofd getjilp en gekakel, dat bij
tussenpozen uit de grond scheen te komen. Zij kon niet gissen wat het zijn mocht,
maar het ontstelde haar instinctmatig, als iets onheilspellends; en, op gevaar af van
ontdekt te worden, trok zij het luikje ietwat wijder open en stak 't gezicht dichtbij de
kleine ruitjes. Het tafereel dat zij toen ontwaarde hield haar stom, en als versteend,
met vergrote ogen ten gronde genageld. Midden in 't keukentje, door het achttal
schelmen en de twee vrouwen omringd, met zijn grote, waterige, roodomrande ogen
en zijn zilveren ringen in de oren, stond Tjiepke Baert, de poeldenier, vellenploter
en verheler uit de Zijstraat. Hij hield een levend, grijs en grauw gespikkeld hoen,
van het zogenaamde ‘koekoekras’, in zijn beide handen. Maria zag hem het hoen
met de vingers bevoelen; eens schuins, met zijn schrikkelijke ogen, naar de rovers
opkijken; enige woorden - wellicht de waarde - fluisteren. Zij zag haar man en Boef
Verwilst met het hoofd knikken, het hoen uit Tjiepkes handen nemen, en dan, zich
weer oprichtend, hem een ander toereiken. Zij drong nog nader, het oog, als
gefascineerd, op het schouwspel gevestigd.
Nog veertienmaal - zij telde het op met klimmende schrik - zag zij Reus en Boef
aldus neerbuigen, en telkens, aan de kleine opkoper een nieuw, verbaasd uitkijkend,
soms kakelend en met de poten spartelend hoen overhandigen. Zij hadden er van alle
soorten, van alle rassen, hanen en hennen, grote en kleine, rosse, witte, zwarte, grijze
en gespikkelde, tot zelfs een klein, bruin, Engels hennetje, dat hun tjilpend als een
vogel uit de handen vloog, en twee zwarte, prachtige kalkoenen, die, als Turkse
pacha's, met een soort van eerbied, tentoongebracht werden.
't Was als een openbaring in een bliksemschicht voor Maria. Een dief!... Haar man
was een dief!... Wildstroperij, daar kon ze nog over; zulks sleepte nog geen schande
na zich. Maar stelen! O! welk een schande! welk een schaamte
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voor haar! Zij kon haar eigen ogen bijna niet geloven, zij had nog willen twijfelen,
zó vlijmend was haar smart, zó diep voelde zij zich getroffen in haar waardigheid
van arme, eerlijke vrouw. Doch neen, twijfelen kon ze niet. De bewijzen waren daar,
door de misdadigers zelf tentoongebracht. En tot toppunt van foltering schoot haar
plots een argwaan, die terstond tot zekerheid werd, door het brein: het gestolen
pluimgedierte behoorde aan boer De Waele toe, aan de brave boer, waar zij dagelijks
ging werken en die haar het bestaan verzorgde. Zij had ze allen aan het klein Engels
hennetje herkend.
Halsstarrig, met een verkropte droefheidszucht in de keel, loerde zij steeds door
't venstertje. Een schemering benevelde bijwijlen haar ogen; 't kwam haar soms voor
of alles om haar heen draaide en wankelde. Het dof geruis van een gedempt gelach
daarbinnen, riep haar tot de werkelijkheid terug. Men had akkoord geslagen en
Tjiepke, door de acht schelmen en de twee vrouwen omringd, haalde zijn beurs te
voorschijn en betaalde, op een hoek van 't tafeltje, het ‘goed’. Wat zag Maria op
datzelfde ogenblik! Reus, haar man, die achter de rug van de anderen, de halfnaakte
schaamteloze Witte Manse bij zich trok, haar brutaal onder het hemd vastgreep en
haar een lange, woeste, dierlijke zoen op de mond drukte.
Een hese kreet ontsnapte haar, zij vluchtte weg, verwilderd, op haar blote voeten,
door de sombere nacht.
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XIX
Ja, hij was een dief geworden. De nachtelijke tochten op wildstroperij hadden hem
tot trapsgewijze en voorbereidende ontwikkeling in 't kwaad gediend; en toen hij,
met zijn medeschelmen, nagenoeg al het wild van de omstreken vernietigd had, was
hij rijp om als dief op te treden.
Zij maakten nu, in hun vak, een bepaald wel ingerichte bende uit. Zij waren,
gemiddeld twee- of driemaal per week, op roverstochten uit en zij gingen op de
volgende manier te werk.
Omstreeks zeven uur 's avonds ging het Slijperken zich in een droge sloot, in de
nabijheid van de gendarmerie verschuilen. Dit was 't gekende uur waarop de
gendarmen de herbergen, waar zij het grootste gedeelte van hun tijd doorbrachten,
verlieten, om gezamenlijk, in het brigadegebouw, hun avondmaal te gebruiken. Het
Slijperken had voor zending te constateren of zij alle vier binnenkwamen. Dit was
reeds een groot punt, maar nu moest men nog te weten komen, of zij dan naderhand
weer, al of niet, de gendarmerie verlieten. Het Slijperken was ongeëvenaard in het
volbrengen van deze taak. Loos en voorzichtig als een kruipdier, met de valsheid en
het geduld van een kat, lag hij alleen, glimlachend in de donkere nacht, het heen en
weer gaan van de gendarmen te beloeren. Geen gevaar dat hij zich zou vergist hebben.
Hij kende de gang van ieder van de vier kerels, hij had hun gebruiken bestudeerd,
hij wist dat als er aan zulk venster licht te zien was, die of die gendarm weer op wacht
uitging; en somtijds zelfs, luisterend aan de rand van de sloot gekropen, hoorde hij
hen hun nachtronde - als het gebeurde dat zij er een deden - vaststellen en regelen.
Van zijn inlichtingen voorzien kwam hij dan terug naar de Gelapte Sjako en de
dievenbende vertrok in een richting,
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waar de komst van de gendarmen niet te vrezen was.
Zij stalen alles wat kon meegenomen worden en het stelen waard was. Zij haalden1
zowel een zak graan bij de boer als een kruiwagen bij de veldarbeider, zowel enige
korven aardappels als een bundel vlas; maar evenals de koffie en de rijst de
voornaamste koopwaren van een kruidenier zijn, zo ook bestonden voor hen twee
belangrijke artikels, waarop ze zich gans bijzonder toelegden: kippen en konijnen.
Zij gingen van huis tot huis, van hoeve tot hoeve, overal waar er maar enigszins
middel was om iets te verrichten. Zij bezochten de arme zowel als de rijke; de
kortwoonder2 en de koehouder3, zowel als de grote boer; zij hadden geen lieve
kinderen, zoals ze zelf, soms schertsend onder elkander zegden, maar kozen zonder
onderscheid alle plaatsen, waar het uitoefenen van hun bedrijf hun 't gemakkelijkst
voorkwam.
Zij waren tevens zeer geslepen, zeer behendig, stout en vastberaden in hun
ondernemingen. Hun eerste zorg, als zij op een hoeve kwamen, was steeds de
waakhonden het blaffen te beletten. Daartoe wendden zij verschillende middelen
aan. Het beste was, een loops teefje met zich mee te nemen. Geen gevaar dat, om
het even welke waakhond dan nog blaffen zou. Doch die hadden zij niet steeds
voorhanden, alhoewel ze schier allen, met dit inzicht, hondenmoertjes hielden; en
meestal bekwamen zij de stilte door een in de muil van een houten klomp
vastgebonden been vóór het hok te werpen, zodat de hond zich daar zeer lang mee
bezighield. Maar, als de hond volstrekt niet zwijgen wilde, dreven zij hem,
stoutmoedig, met geweld in zijn hok en sloten er hem, bij middel van een in het hol
gestopte schoof stro, tot smachtens toe op. Daarna gingen zij de klinken van de vooren achterdeuren van het woonhuis en van de paardenstal, met sterke touwen aan
zware, dwars over het deurgat tegen de muur gedrukte houten staven vastmaken.
Aldus hadden zij, vanwege boer of knecht, geen verrassing te vrezen, want lang

1
2
3

Stalen [dievenspreuk].
Konijnenboer.
Kleine boer met vee maar zonder paarden.
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reeds zouden zij, indien zij ontdekt werden, op de vlucht zijn, alvorens de boer of
de paardenknecht hun deur openkregen.
Nadat de nodige voorzorgen aldus genomen waren, vielen zij dadelijk aan 't werk.
Bij middel van een laddertje werden de hoenders uit hun slaapplaats genomen; met
een lang en zwaar breekijzer kreeg men de konijnenhokken open. Boden de deuren
te veel weerstand, moest men te groot geweld gebruiken en gedruis veroorzaken,
dan nam men liever enkele pannen van het dak en zaagde, om een opening te maken,
twee of drie latten door. Somtijds viel er te klauteren, door enge gaatjes te kruipen.
Dan tilde men het Slijperken op de schouders en als een slang verdween hij in de
hokken. Toen alles gedaan was maakte men de vastgebonden klinken weer los. Staven
en touwen moesten later nog dienen. Alleen de hond bleef, half verstikt, achter de
schoof stro in zijn hok zitten. De buit werd, als naar gewoonte, in zakken gestopt en
op de rug gedragen. En altijd, voor alle mogelijke gebeurtenissen, had men een paar
met kogels geladen geweren mee.
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XX
Maria was 't veld in gevlucht, schier zinneloos van smart, van gramschap en van
schaamte. Neen, zij wist niet meer wat ze deed, zó hevig trof haar die dubbele slag.
Zij stapte recht vóór zich uit, met vaste, snelle tred, met somber, neergebogen hoofd,,
diep zuchtend, zonder te weten waarheen. Soms bleef ze plotseling staan, in de
sombere, reeds koude najaarsnacht en, bevend, hoorde zij haar tanden klapperen.
Allerlei gewaarwordingen en gedachten werden door elkander in haar brein geschokt.
En boven alles steeg haar haat voor Witte Manse. Zij herinnerde zich een dergelijke
nacht, een paar jaren geleden, toen zij, in haar wanhoop, op het punt geweest was,
zich te gaan verdrinken. Opnieuw dacht ze daaraan, opnieuw voerden haar schreden
haar instinctmatig naar een water, toen het denkbeeld van haar kind haar eensklaps
voor de geest kwam. Wie weet of het in haar afwezigheid niet ontwaakt was? Of het
niet lag te schreien? De oude vrouw was halfkinds en halfdoof; zij kon het mogelijk
niet horen. En spoedig, angstig holde zij, alle andere bekommering verjagend, terug
naar huis.
Volkomen rust en stilte heersten er. Wat een contrast met haar bloedend, bonzend
hart! Zij deed het lampje branden; zij kwam er mee voor het spiegeltje. Zij week
achteruit, verschrikt van haar eigen gelaat. Haar oog viel op haar slapend kleintje in
zijn wieg en tranen vloeiden langs haar wangen. Zij zette 't lampje op de vensterbank,
en met de beide armen uitgestrekt boog zij over het wiegje neer.
Het wenen deed haar goed. Een diepe vermoeienis, een soort van lamheid
overweldigde haar en zij ging weer te bed. Geruime tijd bleef ze daar, als in een staat
van bewusteloosheid liggen, langzaam haar ongeluk overpeinzend. Eindelijk sluimerde
zij in, het hoofd vol bange, smartelijke hersen-
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schimmen.
Eensklaps schrikte zij wakker.
- Maria! Maria! meende zij een doffe, ruwe stem te horen roepen.
Zij wipte uit haar bed, zij sprong in angst naar het vensterraam vanwaar het geroep
scheen te komen.
- Maria! Haast u, nondedzju! Doet open! klonk het, duidelijk ditmaal.
Zij had de stem van Reus herkend; zij liep ontsteld naar de voordeur en trok die
open.
Hij wierp haar schier omver in zijn haast om binnen te zijn. En woedend, terwijl
hij weer de deur toegrendelde, raasde hij dof, met vlammende blikken en onder
aanhoudend gevloek:
- Schandaal! Hoer! Teef! Konde gij dan uw lui kadaver niet meer oprichten om
mij uit de klauwen van de gendarmen te helpen.
Stom van schrik kreeg zij die scheldwoorden als een slag in het aangezicht. Doch
zij had schier de tijd niet om haar gewaarwordingen te beseffen: hij stiet haar ruw
in de kamer, hij riep, schor, terwijl hij haastig zijn kleren uittrok:
- Ala! Te bed! En past op als de gendarmen mij hier komen halen, dat ge niet zegt,
dat ik deze nacht uit mijn huis ben geweest!
Zwijgend en bevend kroop zij met haast naast hem onder de grauwe dekens.
- Past op wat ge zegt! herhaalde hij nog eens, hijgend zijn pet terzijde gooiend.
En nauwelijks lag hij neer, of een drietal geweldige kloppen deden de voordeur
dreunen.
- Doet open! riep een gebiedende stem.
Reus greep Maria's rechterarm vast, om haar het opstaan te beletten.
- Blijft liggen! fluisterde hij.
Heviger werd er gebonsd.
- Gaat ge openen! schreeuwde de ruwe stem, - of moeten wij de deur instoten?
Balduk sprong recht, trok zijn broek aan.
- Wat es dat daar? Wat gebeurt er? riep hij. En, toen hij aan de deur was, alvorens
die te openen:
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- Wat es dat? Wie zijt; ge? herhaalde hij nog eens.
Steeds dringender werd het gebod herhaald. Hij opende en twee gendarmen, in
uniform en gewapend, stapten binnen. - Wij houden u aan! sprak een van hen, de
hand op Balduks schouder leggend.
Maria en de oude moeder waren opgestaan en hadden licht ontstoken. De
gendarmen, hijgend, zwetend en beslijkt, maakten zelf de voordeur weer dicht, en
de oudste van beiden, de brigadier, middelmatig van gestalte, met lange, blonde
knevel, zei:
- Gij hebt deze nacht met Donder de Beul, Klod de Vos, Honderd-en-Een, Bradden
Dhondt en 't Slijperken boer De Waeles kiekens gestolen. Men heeft u gezien, men
heeft u achtervolgd, gij zijt in de Gelapte Sjako gegaan om uw buit te verdelen. Waar
zijn die kiekens, die ge gestolen hebt? Reus verademde in stilte. Hij begreep terstond
dat de gendarmen niemand op heterdaad betrapt hadden en dat zij twijfelden. Bij 't
eerste alarm, door Stoute Treze gegeven, waren zij elk langs zijn kant gevlucht, hun
buit in de steek latend. Stellig was Tjiepke er nog in geslaagd vóór de komst van de
gendarmen het ‘goed’ in veiligheid te brengen. Ongetwijfeld was hij er op dat ogenblik
reeds mee op weg naar Gent. Dit alles vloog, pijlsnel, door het brein van de dief en
stout antwoordde hij, na een korte aarzeling, de diepste verwondering veinzende:
- Ik! Kiekens gestolen! Ik! Zijt ge zot! Ik lag sedert gisterenavond te bed, toen ge
mij door uw kloppen ontwaakt hebt. Vraagt het aan mijn wijf en aan mijn moeder,
als ge mij niet gelooft. Is 't zo niet, Maria en moeder? Ben ik gisteren te negen uur
niet naar bed gegaan?
Maria werd vuurrood en antwoordde iets onverstaanbaars, terwijl zij een doekje
van de grond opraapte om haar schaamte en haar tranen te verbergen; maar de oude,
zonder aarzelen, bevestigde en zwoer dat haar zoon de loutere waarheid sprak.
De brigadier bekeek hen alle drie, door een twijfel aangegrepen.
- Past op als ge liegt! sprak hij, - ik zal het weten!
- Iek bijn pourtant heel zeker u te heb gezien. Kij sijt daar
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over1 tien minuut langs akter de hofs2 naar huis kom gevluch, beweerde de tweede
gendarm, een Waal, een grote, struise, lelijke kerel, die bijna geen Vlaams kon
spreken.
- Meneer, ik zweer u dat ge mis zijt, herhaalde Reus, krachtdadiger dan ooit. En
ook de moeder bevestigde dat ze subiet wilde doodvallen, als er kon bewezen worden
dat haar zoon van gans die nacht een voet buiten zijn huis had gezet.
- Dat zullen we zien, we gaan huiszoeking maken, besloot de brigadier.
De Waal - zo werd de tweede gendarm in Brakel genoemd, daar zijn echte naam,
Deschlins, door de dorpelingen niet kon uitgesproken worden - nam het lampje in
de hand en ging ermee, zich buigend, in het kamertje, door al de anderen gevolgd.
In alle hoeken en kanten in, onder en achter de bedden, onder de zoldertrap, in de
kleerkast en de eetkast, zelfs tot in de wieg van Selevie werd er, doch zonder uitslag,
gezocht. Maria, doodsbleek, volgde als een slachtoffer de navorsing van de twee
gendarmen, die haar zo vlijmend de verleden ellenden van het ouderlijk huis
herinnerden.
De brigadier, nochtans, en zelfs de Waal begonnen te twijfelen, toen de ogen van
de eerste zich eensklaps op Balduks schoenen vestigden. Hij haalde ze van onder 't
bed, overkeek ze nauwkeurig en toonde, zonder te spreken de dief peilend in de ogen
starend, de verse modder, die nog aan de zolen kleefde.
- En ge zegt, dat ge niet uit zijt geweest? vroeg hij eindelijk, op schimpende toon.
Reus verbleekte en een ogenblik kromp zijn gelaat als onder de steek van een
hevige pijn in elkaar. Maar terstond, met geweld zijn vluchtige ontzetting
overwinnend, antwoordde hij, vrijpostiger dan ooit:
- Ik ben gisteren, te Lauwegem naar werk gaan uitzien; ik ben te acht uur langs
de vuile binnenwegen teruggekeerd. Ik was zo nat, dat mijn voeten in mijn schoenen
zwommen.

1
2

Voor.
Tuinen.
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Is 't zo niet, Maria?
Opnieuw klonk haar antwoord onverstaanbaar, maar de moeder haastte zich voor,
met de woorden:
- 't Es zo woar of ik hier sta, meneer den brugedier. Ik heb zijn kousen vóór het
vuur van den haard moeten drogen.
De brigadier had zich weerom neergebogen. Hij onderzocht de andere
kledingstukken van de dief. Hij betastte de zakken en keerde die om, althans zonder
er iets compromittants in te ontdekken. Zulks scheen hem te mishagen. Hij richtte
zich op en wisselde enige woorden in 't Frans met de Waal. Zij keerden naar het
keukentje terug, maar alvorens te vertrekken wierp de brigadier Reus deze
onheilspellende woorden toe:
- De dievenbende is gekend en wij weten dat gij er deel van maakt. Past op, kerel!
ik waak!
Somber, zonder een woord, lieten de Balduks de gendarmen vertrekken.
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XXI
Ditmaal geraakten zij nog ongedeerd uit de klauwen van de Wet. De vervolging
moest, bij gebrek aan voldoende bewijzen, onverrichterzake opgegeven worden;
maar de politie waakte inderdaad en hun tochten werden aldra zeer, zéér gevaarlijk.
Allen, trouwens, waren over één punt akkoord: 't was Klakke Maerschalck, de baas
uit de Gloeiende Koteraar, die, nijdig over stoute Trezes nering, hen afgespied en
verklikt had. Hij zou dat later wel betalen.
Zeer zelden, nu, verschenen zij nog 's nachts in de Gelapte Sjako. Zij hadden
afgewisselde bijeenkomstplaatsen; nu eens in de kalkschuur van baas Baete, aan de
vaart; dan weer in een stalletje, naast het huis van Klod de Vos; dan nog in 't open
veld, achter een elskant, achter een korenhoop of onder een molen. En veel meer
onvoorziene toevallen en omstandigheden dwarsboomden nu ook hun ondernemingen.
't Slijperken moest met verdubbelde oplettendheid de gendarmerie bewaken en te
tien, te elf uur 's avonds wisten zij soms nog niet of ze, al dan niet, 's nachts zouden
uitgaan. Vaak gebeurde het nu dat Reus, midden in de nacht, door een gekend tikketak
op zijn venster werd gewekt. Dan opende hij spoedig en stil zijn deur en 't Slijperken,
of Donder de Beul, of Boef Verwilst, of Klod de Vos, of een andere schelm van de
bende trad binnen. - Alij, hoast u, klonk het dan; - alles is goed, we gaan uit, de
gendarmen zijn slapen. En Reus, zonder zich het minst om zijn vrouw te bekommeren,
kleedde zich aan en trok mee.
Hij poogde niet meer, als in den beginne, zijn nachtelijke uitgangen met de half
eerlijke dekmantel van wildstroperij te bekleden. Hij zei haar rechtaf: - ik ga dáár of
dáár en met zelden vertrok hij zelf, midden in de nacht, op zoek naar de anderen,
zijn vrouw de boodschap opleggend aan de leden

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

91
van de bende, die mogelijk naar hem mochten komen vragen, te zeggen waar hij
heen was. Het scheen als stelde hij er een soort van moedwilligheid in, haar
gedwongen medeplichtig te maken en het gevoel van eerlijkheid en de zwijgende
afkeuring, die hij in haar vermoedde, te trotseren. 't Was meer en meer in hem een
aangroeiende, onoverwinnelijke antipathie, de jaloerse, nijdige, onberedeneerde haat
van het kwaad tegen het goed. Zij was als van een ander geslacht, als van een ander
bloed voor hem. Hij hield haar voor preuts, hooggeleid1, en al haar gaven en deugden
kwamen hem als zoveel stilzwijgende, tot hem gerichte verwijten voor. Van dag tot
dag keerde hij meer naar zijn oorspronkelijke aard terug.
Maria leed in stilte, aan 't ongeluk gewend. Zij verwachtte niets goeds meer van
zijnentwege en na vele inwendige opstanden was zij, als immer, tot een toestand van
betrekkelijke gelatenheid gekomen. Wat kon zij er ook tegen aanwenden? Zij was
de zwakste; hij was de sterkste. En geen ander recht dan het recht van de sterkste
werd, in haar maatschappelijke stand, begrepen en erkend. Zij had hem eens,
betreffende zijn stelen, enige bedeesde opmerkingen gemaakt, maar hij had haar zó
ruw geantwoord dat zijn zaken de hare niet waren, dat zij geen lust gevoeld had,
verder daarop aan te dringen. En ook, zij moesten toch leven, en vanwaar zou het
komen, indien hij volstrekt niet werken wilde. Ach! zij had reeds zóveel illusies
verloren, haar lot geleek nu zózeer op dat van de ellendige vrouwen in de buurt, dat
het weinige goede, dat haar nog overbleef, haar schier 't verdedigen niet waard meer
was. Op één punt bleef zij steeds dezelfde; zij kon niet lijden dat haar man met Witte
Manse liep.
Zij kon het vroeger nog begrijpen, althans in zekere mate, als hij 's nachts, toen
hij met de anderen van de roverstochten terugkwam, de Gelapte Sjako bezocht; dan
had hij tenminste een voorwendsel: 't verdelen van de buit. Maar nu, dat zij daar
slechts nog bij toeval, hun bijeenkomsten hielden, had hij er ook niets meer te
verrichten, tenzij zijn schan-

1

Hoogmoedig.
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delijke, ondeugende betrekkingen met Witte Manse.
Gedurende de week schier elke avond, en 's zondags nagenoeg de ganse dag en
een groot deel van de nacht, bracht hij thans in de Gelapte Sjako door. Die infame
Witte Manse, die tucht noch eerlijke schaamte kende, en die telkens bij zijn eerste
verzoek, aan zijn dierlijke driften voldoening gaf, had hem van lieverlede aan haar
weten te binden totdat zij weldra uitsluitend en volkomen over hem heerste. Hij gaf
haar geld, hij kocht haar klederen en juwelen, hij gehoorzaamde slaafs aan al haar
verzoeken. Zij en haar moeder wonden hem bedektelijk tegen Maria op, exploiteerden
op alle manieren de ingeboren antipathie, die zij in hem tegen zijn vrouw gevoelden.
En hij, van zijn kant, deed dan ook over Witte Manse zijn brutale rechten gelden.
Hij verbood haar, alleen of met anderen, naar kermissen te gaan, duldde, zelfs niet
dat zij met iemand sprak of schertste en bewaakte: haar onophoudend, de mond vol
scheldwoorden bij de geringste afwijking van zijn bevelen, het hart door een
wreedaardige jaloezie verslonden. Reeds tweemaal had hij haar, schoppen en slagen
gegeven, juist als aan een wettelijke vrouw.
Maria kende rust noch vrede meer, telkens als zij wist dat Reus in de Gelapte Sjako
was. Haar moeder of Lisatje, haar jonger zustertje, kwamen haar daarvan verwittigen,
en dan was het sterker dan haar wil: zij liet vallen wat viel en, met Selevie op de arm,
trok zij de straat op. Vooral 's zondagsnamiddags, in, die lange, vervelende, verloren
uren kon ze daar heen en weer lopen, met bonzend hart, koortsachtig, met gloeiende
wangen. Vanuit haar moeders huis hoorde zij 't gedruis, 't gezang, 't gevloek in het
beruchte kroegje. De buren wisten dat hij daar zat en waarom hij er zat en, van tijd
tot tijd, als de avond viel, kwam de een of de ander van uit de Gelapte Sjako in Beerts
huis, om, met moeilijk, verholen genot, aan Maria te zeggen: - hij doet dit of dàt; hij
zit naast Witte Manse in de hoek; hij is met haar buiten gegaan; - Toen wipte Maria
als onder een zweepslag op, toen moest ze ook buiten, in de nacht, door haar moeder
nog meer aangehitst, om zelf te horen en te zien. Stoute Treze en Witte Manse wisten
dat Maria daar liep en zeiden
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het aan Reus. Bedektelijk, van dag tot dag wat meer en, als het ware zonder dat Reus
het zelf gewaar werd, hitsten zij hem uit dien hoofde op.
- Potverdeke! Ze staat daar weeral! - riep Manse soms, eensklaps de voordeur
opentrekkend. En Stoute Treze, opdat al de aanwezigen van haar eerlijkheid overtuigd
zouden zijn, liep dan ook op haar beurt, rood van gramschap naar de voordeur, om
in de straat te roepen:
- Sakerdzju! Wat wordt dat hier eindelijk! Dat zij ook binnenkome, indien ze denkt
dat er hier kwaad gebeurt!
En, terugkerend, voegde zij erbij, zich tot Reus wendend: - Nondenondedomme!
Ware ik man van zulk een vodde, van zo een straatloperigge van een wijf, die iemand
wil slecht maken en zich zelve ganse dagen met anderen bezighoudt, wat zou ik erop
baffen!1
Deze laatste beschuldiging was een laster, die Stoute Treze Reus in 't hoofd poogde
te steken. Zij en Witte Manse beweerden, dat Slim Snoeck, die Maria steeds heimelijk
bemind had, thans bepaald haar lief geworden was. En zij haalden bijzonderheden
aan: men had haar eens met hem ontmoet op een avond, achter het Kapelletje van
de Toverheks; en hij had er ook eens bij geslapen, een nacht dat hij, Reus, op 't wild
uit was.
Eerst liet Balduk haar zeggen en gaf weinig gehoor aan haar ophitsingen en geen
geloof aan haar laster. Zij liep daar; wel, wat kon het hem schelen! En als zij er
pleizier in vond hem af te spieden, welnu, zij mocht dat doen; hij was voorzeker niet
bang voor haar, schertste hij. In de grond was het nog een overblijfsel van
schaamtegevoel, gepaard met het besef van haar waardigheid en zijn verdorvenheid,
die hem, in weerwil van hemzelf een zekere eerbied voor zijn vrouw inboezemde.
Maar, door het gedurig en herhaald aandringen van de twee slechte vrouwen werd
hij weldra hevig geprikkeld; en, op een zondagavond dat Witte Manse, die als naar
gewoonte, de voordeur opengetrokken had en met het bericht: ze staat daar weeral,
sakerdzju! terug in huis kwam, keerde hij zich eensklaps om, bekeek zijn minnares
vlak en

1

Slaan.
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vrijpostig in de ogen en vroeg haar ruw, met korte, plompe, afgekapte stem:
- Wie?... wie es er daar!
- Wie!... moet ge dat vragen!... altijd dezelfde.
Hij stond op, hij stiet Witte Manse terzijde, hij trok de voordeur open en ging
buiten.
- Waar is ze, nondezju!
Witte Manse en haar moeder hadden hem op de drempel gevolgd.
Er was een weinig maneschijn, hij zag Maria staan, met Selevie op de arm, aan
de witte gevel van haar ouders huis. Hij stapte recht op haar toe, hij vroeg haar met
ruwe stem: - Wat staat ge daar te doen?
En een grijnslach verwrong zijn gelaat; een slechte, boze vlam glom in zijn strakke
ogen; hij was dronken. Een samenscholing van enkele personen had zich dadelijk
gevormd en Maria, eerst verschrikt, maar door het gezicht van Witte Manse in haar
haat gezweept, antwoordde, vastberaden:
- Ik sta hier om de schone dingen te zien, die gij met dat schandaal, dáár - en zij
wees naar Witte Manse - uithaalt. Zij had ternauwernood de tijd die woorden uit te
spreken. Hij sloeg haar eensklaps met zijn vuist in 't aangezicht, zó hevig, dat zij,
met Selevie op de arm, huilend ten gronde stortte, terwijl de beide vrouwen uit de
Gelapte Sjako, tegen de ook buitengesprotigen Beert en zijn vrouw, met verwensingen
en scheldwoorden oprukten. Maar Reus, alles beheersend, had de reeds vluchtende.
Maria achtervolgd en ingehaald.
Naar uw huis zult ge gaan! naar uw huis, nondedzju! Schandaal! Hoer! Teef! die
zich 's avonds met Slim Snoeck gaat bezighouden! schreeuwde hij onophoudend.
En op iedere belediging volgde een schop, een schop om haar te doden.
Noodschreeuwend., met haar huilende kind op de arm, vluchtte zij voort. Tweemaal
stortte zij neer op de grond; tweemaal sprong hij als een wild beest op haar; tweemaal
maakte zij zich weer los, moord roepend. Zij holde in haar huis, zij grendelde de
deur dicht alvorens hij de tijd had haar te volgen en wellicht te doden.
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God! Wat een rumoer heel die nacht in de Zijstraat! Toen Maria binnen was greep
er voor de deur een worsteling plaats tussen Balduk, de Beerts en de twee vrouwen
uit de Gelapte Sjako. Weldra geraakten Donder de Beul en heel de dievenschaar;
Moeffe Vrieze, Oele Feeffe, Luizema, Verool en geheel de wiedstersbende erbij; de
enen kozen partij voor Reus, de anderen voor Maria, en, zoals het immer gebeurde
in die ontembare Zijstraat, liep het uit op een algemeen en blind gevecht, waaraan
de laatkomende verschijning van de gendarmen met moeite een einde kon stellen.
Geheel de nacht bleven de drie beruchte herbergjes: de Gelapte Sjako, de Gloeiende
Koteraar en het Stinkerken, open.
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XXII
En nu was het definitief gedaan met Reus. De laatste neiging tot beternis was bij
hem versmacht, de strijd tussen het goede en het kwade met de zegepraal van dit
laatste geëindigd. Hij was volkomen weer de brute schelm van voorheen. 't Was een
wreedaardige, stelselmatige, schier dierlijke haat, die hij tegen zijn ongelukkige
vrouw voedde. Hij kon haar werkelijk niet meer horen noch zien. En van toen af
begon hij haar te mishandelen, om het louter genoegen, om de drift van te
mishandelen.
Diezelfde nacht, nadat hij haar zo vreselijk geslagen had, was zij met Selevie in
het huis van haar ouders weggevlucht. 's Anderendaagsmorgens vroeg, met het recht
van de Wet en het recht van de sterkste gewapend, kwam hij er haar terughalen. Zij
moest hem volgen en, als zij weer thuis was, sloeg en sleurde hij haar opnieuw langs
de grond, zonder dat zijn oude moeder, geterroriseerd, een woord tot Maria's
verdediging dorst in 't midden brengen. En sedert die dag ging het geregeld: voor
een kleinigheid, omdat de pap of de aardappels niet van pas gekookt waren, voor
een stoel, die op zijn plaats niet stond, voor Selevie, die schreide en, als er geen
enkele reden bestond, voor niets, alleen omdat, hij slecht geluimd was, kreeg zij
slagen.
Op korte tijd geleek zij op de schone, gezonde Maria van vroeger niet meer. Zij
was reeds zeer veranderd sinds haar huwelijk, maar nu vooral begon zij te vervallen.
Haar ogen, waarin thans een bestendige uitdrukking van angst en smart lag, zaten
verdiept in hun holten; haar jukbeenderen staken uit; haar gelaatskleur, vroeger reeds
bleek, was geelachtig geworden en zag er soms schrikwekkend uit, tussen het zwart
van de brede, het aangezicht omlijstende haarlokken. Reeds scheen zij veel ouder
dan haar jaren - zij was pas
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drieëntwintig - en haar schrale versleten kleding, die niet meer vernieuwd werd en
te wijd om haar vermagerd lichaam hing, neep, als een grievende onrechtvaardigheid
van de natuur, het hart van medelijden toe.
Dagen en nachten bracht Reus thans achtereenvolgend in de Gelapte Sjako door,
en hij zei er aan al wie 't horen wilde, dat hij maar wachtte op de dood van zijn vrouw
om met Witte Manse te hertrouwen. En nochtans belette dit hem niet haar soms nog
te begeren, haar vaak, toen hij pas uit de armen van zijn schandelijke minnares kwam,
als vrouw in zijn bezit terug te eisen. Het waren brutale, dierlijke strelingen, die aan
geen mensendrift, maar aan beestengeilheid geleken. 't Was de woeste, gestadig
herhaalde aanslag, waaronder zij, jaren tevoren; ginds, langs de zandweg, in het
koren, bezweken was. En, als een monstruositeit van de natuur, juist als ware zij
enkel voor zulke driften geschapen geweest, merkte zij weldra, dat zij weer zwanger
was.
Zij vroeg zich af, of zij toch ditmaal niet beter aan haar leven een einde zou maken.
Zij dacht er zeer kalm en zeer ernstig over na; zij onderzocht, beredeneerd, welk
soort van einde het zekerst en het minst pijnlijk zou zijn, en wellicht zou zij haar
plan ten uitvoer gebracht hebben, zonder een onverwachte gebeurtenis, die eensklaps
een volkomen verandering en een tijdelijke verzachting in haar ellendig leven kwam
brengen.
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XXIII
Sinds ettelijke weken heerste er een crisis, een soort van gedwongen werkstaking
onder de leden van de Brakelse roversbende. Niet alleen was de waakzaamheid van
inwoners en gendarmen tot een graad die voor de dieven onheilspellend was, gestegen,
maar ook de hulpbronnen van de landstreek zelf waren op een bedenkelijke wijze
geslonken en, in sommige plaatsen, zelfs volkomen uitgeput. Ja, zij hadden zo
ontzaglijk veel gestolen, dat er bijna niets meer te stelen overbleef. Dat zij door hun
arbeid hun brood konden verdienen, kwam hun zelfs niet eenmaal in de gedachte;
ook spreekt het vanzelf dat zij in bittere nood begonnen te verkeren. Wel kregen zij,
in tijden van gebrek, enige eet- of drinkwaren op krediet in de Gelapte Sjako, die de
opbrengst van later te plegen tochten zou vergoeden; maar Stoute Treze, die de kerels
kende, was zeer voorzichtig en avanceerde nooit iets in speciën; en nu, in
tegenwoordigheid van die hardnekkig voortdurende crisis, had zij ook bepaald van
alle verdere voorschotten afgezien. Het ogenblik was hachelijk en een algemene
beraadslaging werd door het dievenkorps gehouden.
Zij waren het allen eens, dat men dringend, zonder uitstel, op een of andere wijze
moest de handen uit de mouwen steken. En juist nu kwam Smuik Vertriest met een
prachtig, reusachtig plan voor de dag, dat sinds enige weken in zijn brein van schelm
ontstaan en tot rijpheid gekomen was, een voorstel dat terstond, onder toejuichingen,
de algemene goedkeuring van de ganse bende wegdroeg.
Smuik had, bij uitzondering, één dag gearbeid op het kasteel van Lauwegem, waar
zijn oom, zijns vaders broeder, hovenier was. Hij had er, namelijk, de vijvers helpen
schoonmaken en geconstateerd dat het water er krioelde van vissen.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

99
Die vissen, dat was ‘goed’, evenals de kippen en konijnen; en dat ‘goed’ daar te zien
zwemmen, zonder, nut voor iemand, zulks had Smuik echt pijnlijk aangedaan.
Dadelijk was hij gaan denken op middelen om zich van dat ‘goed’ meester te maken.
Hij wist dat de vijvers van 't kasteel met de Bovenkanel op gelijk peil gehouden
werden en door een sluis, aan het ene uiteinde van het park, van de Onderkanel
gescheiden waren. 't Verschil van waterstand tussen de Bovenkanel, die de vijvers
vulde, en de Onderkanel, die hun tot ontlasting diende, bedroeg ongeveer een meter.
's Zomers en in tijden van droogte werd het water, door de zorgvuldig gesloten sluis
opgehouden; 's winters als het water in de vijvers te hoog steeg, zette men de sluis
een weinig open, waardoor het overlopende langs de Onderkanel wegvloeide. Maar
steeds, zomer of winter, bleef vóór de sluis een ijzeren traliewerk staan, dat het
ontsnappen van de vissen belette.
Nauwkeurig had Smuik, gedurende de noenstond, dit alles onderzocht, en plotseling
was, als een goddelijke ingeving, een eenvoudig en overheerlijk plan in zijn brein
ontstaan: een visnet plaatsen, in de Onderkanel, op een tiental meter afstand van de
sluis; het traliewerk dat ervóór stond wegnemen; de sluisdeur een voet hoog opdraaien.
In minder dan drie uren tijd zouden de vijvers van 't kasteel geheel leeglopen en al
de vissen, door de stroom meegesleept, zouden in het net, dat de gehele breedte van
de Kanel zou afsluiten, gevangen worden.
't Was als een koorts onder de dievenbende toen deze kolossale onderneming eens
bepaald besloten was. Een ongewone bedrijvigheid hield hen te been; de geheime
vergaderingen aan de hoek van de Zijstraat en van de Grote Dorpsstraat waren schier
bestendig geworden. Hun opgeruimde houding, hun van vreugde stralend gelaat
getuigden van hun geestdrift. Het ging zover dat Stoute Treze, de lucht van een goede
zaak krijgend, zich met hen verzoende en hun weer in haar kroeg een nieuw krediet
geopend had.
Ruim een week vóór de vastgestelde dag werden de toebereidselen gemaakt. Reus
en 't Slijperken, van Smuik vergezeld, gingen zich eerst nog eens als ooggetuigen
van de
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mogelijkheid van de onderneming overtuigen. Opgetogen keerden zij van hun tocht
terug. Neen, neen, Smuik had niets overdreven, integendeel. 't Kasteel - het was in
november - stond reeds gesloten; geen levende ziel was in het park of in de nabijheid
te bespeuren, en in de vijvers, voor de sluis, die op de eenvoudigste wijze kon
opengemaakt worden, hadden zij een onbeschrijflijke hoeveelheid vis zien zwemmen.
- Nondedzju! Zij hadden daar snoeken gezien, die tenminste acht of negen kilo's
wogen, en karpers!... Karpers, die voorzeker twee-, driehonderd jaar oud waren. Een
net om er de Kanel mee af te sluiten; een breekijzer, om het slot van de sluis te doen
springen, en een zwengel, om de deur open te draaien, ziedaar al het gereedschap
dat zij nodig hadden. Ja toch, nog iets: een kar, om de vis te vervoeren; want daar
was er! Nondedzju! Daar was er! 't Was iets ongelooflijks.
Zij gingen met Tjiepke te rade. Zij vroegen hem of hij een drie- of viertal honderd
kilo's allerlei riviervis zou aanvaarden. Tjiepke, verbaasd, vroeg tijd om te antwoorden
tot na de vrijdag, als hij naar Gent zou geweest zijn. En 's vrijdagavonds kwam hij
met een gunstig antwoord weer. Zij mochten hem vis leveren zoveel zij wilden; hij
zou ze betalen, al de soorten ondereen, tegen vijfenzeventig centimen per kilo. Hij
besprak maar één punt: de vis moest donderdagnacht gevangen worden, zodat hij er
onmiddellijk mee naar Gent kon rijden, om er hem de vrijdagmorgen vroeg, op de
dag dat er geen vlees te eten is, aan de man te brengen.
Toen werden de laatste toebereidselen voltooid. Eerst waren zij voornemens
geweest hun patrijsgarens1 als visnetten te gebruiken; maar de veranderingen, die er
uit dien hoofde moesten aan toegebracht worden, waren hun een steek in 't hart
geweest. Zou het niet mogelijk zijn ergens een net te lenen? Het duurde niet lang:
Klakke Maerschalck, die eertijds visser van beroep was, bezat netten. Zij hingen in
zijn stalletje boven de kolen. De zondagavond, gedurende een gevecht dat Boef
Verwilst en Bradden Dhondt in de Zijstraat uitgelokt hadden, braken Donder de Beul
en Klod de Vos

1
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in 't stalletje en namen er de netten weg. 't Was wel besteed ook. Klakke kon dat
nemen als loon voor zijn vroegere verklikking. Het enige wat hun nog ontbrak was
een zwengel. Zij hadden reeds al de zwengels van de slijpstenen van de Zijstraat
onderzocht, zonder er een gepaste te vinden, toen 't Slijperken, die te Lauwegem,
aan de sluis, de maat genomen had, ontdekte dat deze van de ‘gaaisprang’ van de
handboogmaatschappij er juist op paste. Zij jubelden. De volgende avond gingen zij
naar de ‘gaaisprang’, maakten de zwengel los en namen hem mee.
Alles was in orde. De donderdag, met de schemering, waren zij allen in de Gelapte
Sjako op hun post. Stoute Treze had hun, op hun verzoek, een versterkend avondmaal
bereid: twee konijnen, die zij, daags tevoren, bij arme lieden, te Wilde, gestolen
hadden; en eindelijk, te zeven uur, zetten zij zich op weg.
Zij vertrokken in afzonderlijke groepen, om geen argwaan op te wekken. Donder
de Beul, Klod de Vos en Smuik Vertriest waren de eersten. Zij droegen niets dan
ieder een fles jenever. Zij zouden de steenweg naar Lauwegem volgen, tot aan de
Vierschaar, en dáár, in het bos, de anderen afwachten. Daarna verlieten
Honderd-en-Een en Boef Verwilst het herbergje. Hun geweren lagen sedert de vorige
avond, in een droge sloot, onder bladeren gedoken. Zij zouden die in het voorbijgaan
halen en dan, verder langs de Kanel heen, de bijeenkomstplaats in 't Vierschaarbos
bereiken. Bradden Dhondt, Clep Sandrie, het Slijperken en Reus vertrokken de
laatsten. Reus werd door Witte Manse en Stoute Treze tot aan het achtermuurtje
uitgeleid. Zij moesten zwengel, lichtbak en netten dragen en daarmee, het dorp Wilde
opzij latend, de eenzame landweg volgen, die ook op de Vierschaar uitliep. Tjiepke,
eindelijk, zou, langs Bavel omrijdend, te tien uur juist, met kar en paard, aan de sluis
van Lauwegemkasteel staan.
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XXIV
Het was een woeste, stormachtige avond. De nacht, ondanks een dunne sikkel maan,
in 't westen, was zeer duister; de wind loeide, vervaarlijk klagend, door de naakte
bomenkruinen, van tijd tot tijd van een zwepende regenbui vergezeld: een echte
dievenavond.
Te acht uur bevonden zij zich allen aan het Vierschaarbos. Dit was een zeer
uitgestrekt dennenwoud, omgeven door diepe sloten en door brede, hoge beukenlanen
ingelijst, dat tot de goederen van het kasteel van Lauwegem behoorde.
Het was te vroeg om dadelijk voort te gaan, dit was het algemeen gevoelen. 't
Kasteel stond slechts op een half uurtje afstand van daar, en vóór negen uur mochten
zij, zonder gevaar, met hun onderneming niet beginnen. Zij kropen onder de sparren
om tegen de loeiende wind beschut te zijn en dronken er, om de tijd te slijten, hun
eerste fles jenever leeg. Enkelen ontstaken hun pijp; een wild konijntje, dat voor hun
voeten wegsprong, verraste hen en deed hen hartelijk lachen. Boef Verwilst drukte
met een vloek zijn spijt uit dat hij niet mocht schieten. Zij keuvelden halfluid en
zonder schroom; hun stem werd door het geloei van de wind overheerst.
Maar Reus slaakte een vloek en wierp als 't ware uittartend de fles tegen een boom
aan stukken.
- Vooruit! riep hij. - Genoeg gedronken en gepraat! Te werk!
Zij sprongen over de sloot en verlieten het bos. Zij zetten hun kraag op, trokken
hun pet over de oren, en sloegen de brede, pijlrechte, een weinig afhellende
beukenlaan in, die naar de Kanel leidde. Weldra hadden zij bossen rechts en links;
de wind huilde nog vervaarlijker door de hoge, naakte kruinen van de beuken, de
bleekgele sikkel van de maan
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verdween bijna volkomen achter het pikzwarte, schommelend gordijn van 't klagend
sparrebos.
- Nondedzju! Wat een weer! zei klappertandend Klod de Vos. En hij maakte zich
boos tegen Honderd-en-Een, die naast hem ging en, door zijn hinken, hem bijna in
de sloot had doen vallen.
- Nondedzju! Loopt ge zat dan! Ge moet mij nou nog in 't water stampen. We
zullen nat genoeg zijn, deze nacht.
Maar een zeer fijn gefluit weerklonk en allen bleven stilstaan. De hoge gestalte
van Donder de Beul, die aan het hoofd van de bende stapte en met omhoog geheven
arm zich had omgekeerd, tekende zich gitzwart op de sombere aardeweg af.
- Veronica's Kruis! werd er van mond tot mond gefluisterd. En allen gingen wat
terzijde, in de schaduw van het klagend woud, terwijl een kruipende gestalte - het
Slijperken - langs de bomen heen vooruitschoof. Een korte wijl verliep. Het fijn en
stil gefluit - iets als het verwijderd geschreeuw van een nachtvogel - weerklonk
opnieuw, de bende verliet haar schuilplaats en stapte weer verder. Zij waren daar
aan de eigenlijke Vierschaar, op de plaats, die bekend is onder de naam van
‘Veronica's Kruis’. De laan die zij volgden, werd er door een andere gekruist en
midden op het vierweegs, dat van alle kanten door sparrebossen omringd was, stond,
onder drie reusachtige beuken, een vermolmd Christusbeeld, met de twee wenend
neergeknielde beelden van Maria en Maria Magdalena aan zijn voeten. Een
boogvormig houten schutsel hield het tegen wind en regen bevrijd; onder de
gekruisigde voeten van de Goddelijke Lijder brandde, met treurige glans, een eenzaam
lantarentje. In vroeger tijden was daar een oude vrouw vermoord, vertelde een legende.
Rechts op een dertigtal passen afstand stond, op een van de hoeken van de kruisweg,
een soort Zwitsers huisje, door een jachtopziener bewoond. Het Slijperken had de
doortocht veilig gevonden, de ganse bende stapte nu, vlug en stil, over de Vierschaar,
bij het voorbijgaan een gluipende blik op het door de wind geschudde kruis met zijn
bevend lantarentje werpend. Zij volgden verder de brede afzinkende laan, steeds
tussen beukenbomen en
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sparrebossen heen en, na enkele minuten gaan, kwamen zij aan een stenen brug, die
over de Kanel lag. Zij vertoefden er geen ogenblik. Zij draaiden rechtsom, volgden
de kronkelingen van de Kanel en, na ruim een kwartier hielden zij, voorgoed ditmaal,
stil. Zij waren aan een tweede stenen brug gekomen, waarover, tamelijk hoog boven
het peil van de beek, een steenweg liep, juist aan het uiteinde van 't park van
Lauwegem-kasteel en dicht bij de plaats waar zich de sluis, het doel van hun
roverstocht, bevond.
Huiverend onder het aanhoudend gehuil van de wind in de kruinen van de bomen,
klommen zij op de steenweg, groepeerden zich naast de haag zelf van het park en
hielden er een korte beraadslaging. 't Slijperken stelde voor met twee of drie mannen
in het ronde een verkenningstocht te ondernemen, om zich te verzekeren of men
gerust tewerk mocht gaan. Smuik Vertriest, Clep Sandrie en Bradden Dhondt deelden
deze mening, maar Reus, Donder de Beul en al de anderen achtten deze voorzorg
overbodig, beweerden dat erbij zulk een weer noch God, noch mens te been was en
dat men zonder tijdverlies moest beginnen. Een kort, dof, driftig gesprek greep plaats,
met soms een luider klinkende uitdrukking om het gedruis van de wind te beheersen,
en men kon het niet eens worden, toen Reus, ongemeen stoutmoedig die avond,
eensklaps woedend, met een vreselijke vloek uitriep:
- Maar lafaards, gaat ge hier midden die kassei1 blijven staan zeveren, totdat de
boswachters of de gendarmen ons bij de kraag komen pakken!
Dit was doorslaande. Het gesprek hield op, zij keerden terug, beneden de steenweg,
aan de boord van de Kanel, waar de netten lagen. Honderd-en-Een ontkurkte er de
tweede fles jenever. Zij dronken elk twee druppels en onmiddellijk daarna werd het
net in de Kanel geplaatst.
Zij waren opgehitst, een stoute moed bezielde hen nu; zij gingen onbeschroomd
en met vlugheid tewerk. Na enkele minuten had Reus, door Smuik en Klod geholpen,
met een houten hamer de twee staken waaraan het net vastgemaakt

1

Steenweg.
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was, op de rand van de rivier vastgeslagen. Bemerkend dat er iets haperde, stapte hij
zonder aarzelen in 't water, wierp de hinderpaal - een boomwortel - uit de weg, en
sprong, met een vloek, weer op de oever.
- Zie, zo lang duurt het, loeders1! riep hij uitdagend. En hij liet zich door
Honderd-en-Een een verse borrel uitschenken die hij als water in zijn keel goot. Zij
waren daar nu klaar, zij klommen weer naar boven, op de steenweg, waar 't Slijperken,
in de haag van het park verscholen, uit eigen beweging wacht gehouden had.
Toen verdeelden zij zich in twee groepen. Bradden Dhondt, Clep Sandrie en Klod
de Vos zouden bij het net blijven, terwijl al de anderen, onder 't bevel van Reus, die
zich bepaald als opperhoofd van de bende had aangesteld, het grootste en gewichtigste
deel van de onderneming gingen verrichten. Reus deelde aan de blijvenden, op
gezagvoerende toon, zijn laatste bevelen uit. Zij moesten nauwkeurig de stijging van
het water gadeslaan en vooral nondedzju! zien, dat het net door het geweld van de
stroom niet werd meegesleept. Van kwartier tot kwartier, als de sluis openstond, zou
men gezamenlijk de vis uithalen. Als Tjiepke met zijn kar verscheen, moesten zij
dadelijk zijn gespan opzij doen gaan, in een kleine laan, in het bos. Tjiepke mocht
geen ogenblik zijn paard verlaten. Men zou hem de buit in zakken aanbrengen. De
drie schurken, van deze aanbevelingen voorzien, daalden terug naar 't beekje neer
en al de anderen, door Smuik, die de weg kende, geleid, kropen één voor één, in de
sombere, huilende nacht, door de haag, in 't park van het kasteel. Toen zij er reeds
binnen waren keerde Reus nog even op zijn weg terug. Hij floot 't gewone sein, het
tevens scherp, zacht en lang gefluit. Hetzelfde geluid klonk als antwoord tegen en
Clep Sandrie verscheen bij de haag.
- Past op, nondedzju! Da ge daar al de jenever niet uitdrinkt! vermaande hem Reus.
- Nondedzju! Wa meent ge dan! antwoordde de andere, gebelgd, en hij voegde er
nog iets bij, dat in 't gedruis van de nacht verzwond.

1
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Reus keerde zich om en kwam weer bij de anderen, die reeds voor het sluisje stonden:
- Het breekijzer! beval hij.
Honderd-en-Een overhandigde het hem. Hij tastte in het duister met de hand; hij
voelde het ijzeren plaatje, dat het slot bedekte. Hij stak het plat, scherp uiteinde van
zijn hefboom eronder en hief. Een korte schok, een kort, hard gekraak, het stuk ijzer
viel op de grond, het slot was bloot. Donder de Beul, die de zwengel vasthield, stak
er hem op. Hij paste als gegoten. Donder en Reus duwden er samen op: met een dof
geknars werd de sluisdeur opgehaald.
Een versmachte triomfkreet ontsnapte uit hun monden. - Nondedzju! Nondedzju!
Nondedzju! Het gaat! juichten zij allen, woelend en trippelend van blijdschap. En
spoedig, met vertiendubbelde moed, lieten zij de deur weer neer.
Thans was de grote kwestie het wegnemen van 't hekwerk, dat vóór de sluis stond
en de vissen tegenhield. Smuik, door al de anderen omringd, gaf enkele inlichtingen:
het hek was zwaar en zat diep in de grond gevestigd, met weerhaken aan elke spijker,
zodat er een aanzienlijke kracht zou vereist worden om het eruit te krijgen.
Daarenboven stond het tegen het metselwerk van de sluis gedrukt en het was er met
krammen aan vastgeklonken. Hij stelde voor, eerst met het breekijzer, het hekwerk
van de muur te trekken en er dan samen, met een zestal mannen, langs beide kanten
van de sluis aan te heffen.
Zij verdeelden zich nogmaals in twee groepen, zij gingen beneden de sluis, zich
aan de spijkers zelf van het hekwerk vasthoudend. Thans, onder de hoge bomen van
het park, was de nacht zo zwart als inkt. Zij zagen zelfs elkanders gestalten niet meer;
zij moesten alles al tastende verrichten. Zij hoorden slechts het vervaarlijk loeien
van de wind en in het kort afleidingsbeekje van de vijver, het gezweepte water, dat
tegen de muur van de sluis kwam aanklotsen.
Donder en Reus, door een machtig heffen, gelukten erin, het traliewerk met zijn
krammen uit de muur te rukken. Zij overhandigden het breekijzer aan Boef Verwilst,
die door Honderd-en-Een en 't Slijperken geholpen, na een drietal herhaalde pogingen
langs hun kant hetzelfde volbrachten. Zij
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wierpen de hefboom terzijde, zij hieven alle zes tezamen, zo hard zij konden. Het
traliewerk verroerde zich niet.
- Ik zal weerom in 't water moeten gaan, zei Reus. En terstond, de daad bij de
woorden voegend, het hij zich neerplonsen. Maar een gil ontsnapte hem:
- Nondedzju! Nondedzju! Es da koud!
Er was echter niets aan te doen, zij moesten er allen in. Over de hellende oevers
slibberden zij gestadig uit en het was hun onmogelijk te heffen. Eén voor één lieten
zij zich neer; en aan allen ontsnapte dezelfde doffe kreet:
- Nondedzju! Nondemilledzju! Wat es da koud!
Maar, als zij er enige ogenblikken in waren gevoelden zij de killigheid niet meer.
En nu, met reuzenmoed, hieven zij nog eens. Vergeefse poging: het hek bleef staan,
als een boom. - Nondedzju! vloekte Reus.
Maar Smuik had een nieuwe ingeving:
- Indien wij eens al tezamen langs dezelfde kant hieven? stelde hij voor.
Boef, Honderd-en-Een en 't Slijperken gingen over de sluis en voegden hun
pogingen bij die van hun makkers. Zij tilden uit al hun krachten, zij slaagden erin
het traliewerk een weinig op te tillen.
- Het gaat, nondedzju! Het gaat! juichten zij. Zij hieven nog sterker, zij trokken,
onder het water, de spijkers met de beide handen tot zich; en een soort van woede
overweldigde hen nu, onafgebroken vloeken en vermaledijdingen rolden verdoft uit
hun monden, zij beledigden het hekwerk, zij overlaadden het met de afschuwelijkste
scheldwoorden en bedreigingen, als gold het een bezielde vijand, die hun weerstand
bood.
En plots was het weer een versmachte triomfkreet, die zich in het vervaarlijk huilen
van de wind mengde: het hek was losgerukt, het keerde hun achterover in de armen,
zacht en als ontzenuwd, gelijk een strijder die zich overgeeft. Zij sleepten het op de
oever en, terwijl Donder de Beul en Reus de sluisdeur opendraaiden, liep 't Slijperken
de mannen aan het net verwittigen, dat het spel begonnen was.
Enige ogenblikken verliepen. Zij hadden, zonder moeite, de sluis ruim een voet
geopend en staarden peilend in de diepte,
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zonder iets te zien. Was alles nu in orde? Was de deur niet te hoog opgedraaid? Niet
te weinig? Liepen de vijvers leeg? Rees de Kanel? Zij wisten dat het zó moest en
toch greep een twijfel, een gevoel bijna van angst hen aan. Zij hoorden slechts, in
het loeien van de wind, het water vlugger stromen en ietwat harder tegen de
zijmuurtjes aanklotsen. Het was iets nieuws voor hen, een ruwe glimlach speelde op
hun boeventronies, een soort hypnose hield hen daar vast, het oog, gevestigd op dat
water, dat zij niet zagen stromen, maar waarvan zij, in de akelige nacht, de geheime,
vernielende kracht begrepen. En zij ondergingen een zonderling gevoel, een menging
van naïeve weetgierigheid en van verrassing, bijna als kleine knapen, die voor de
eerste maal een onbekende plechtigheid bijwonen.
Reus, eindelijk, wilde het weten. Hij kroop beneden de sluis, hurkte zich neer,
tastte met de rechterhand naar 't water. Hij gevoelde niets, hij boog dieper voorover.
En eensklaps slibberde zijn voet uit, hij viel omver in 't water en werd met geweld
tegen de muur van de sluis gesmakt.
- Nondemilledzju! kreet hij, in 't huilen van de wind.
Op handen en voeten, door Donder en Honderd geholpen, klauterde hij weer
omhoog. Hij was van onder tot boven beslijkt, hij klaagde, vloekend, over hevige
pijn in zijn linkerheup; maar hij had kunnen vaststellen dat de vijvers met het geweld
van een orkaan leegliepen.
Opgewonden, renden zij allen het park uit, naar het net.
- Hawèl, hoe es 't? Hebt ge al gelicht? klonk het geestdriftig en verward.
- Nog niet, moar nondedzju! Jongens, da woater rijst!
- Hawèl, ge moet lichten, beval Reus. En hij liep zelf naat 't touwtje van de fuik,
dat hij aan een struik vastgebonden had. Maar groot was zijn verwondering toen hij
bemerkte, dat de struik reeds half onder water zat.
- Nondedzju! riep hij verbaasd uit. En, door Klod de Vos en Bradden Dhondt
geholpen, trok hij de fuik zijlings op de oever van de beek.
- Zit er iets in? vroegen zij allen, rondom het net geschaard.
- Wie kan dat zien. Verdome! morde Reus. - Ik hoor toch
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spartelen. En eensklaps, met die roekeloosheid, die hem reeds de ganse avond
voortzweepte, gaf hij het bevel:
- Gaat in het bos en ontsteekt de lichtbak; wij moeten zien wat we verrichten. En
worden wij betrapt, ik schiet.
Clep Sandrie en Boef Verwilst verdwenen, terwijl de anderen, huiverend onder
een schielijk uitbarstende regenbui, rondom het net neergehurkt bleven zitten. Clep
en Boef kwamen weldra met hun brandende, maar onder een zak verborgen lichtbak
terug. Zij hielden hem vóór de fuik, zij constateerden woedend, dat er nog niets dan
een tiental kleine bliekjes in zat. Zij lieten 't net weer los en 't licht boven het water
houdend, deinsden zij verbaasd en met schrik geslagen, achteruit.
- Nondedzjuj! Nondedzju! Het water was ruim een halve meter gestegen! Het
stroomde woest in blonde draaikolken, door de wind gezweept en allerlei voorwerpen:
bladeren, takken, kruiden en stukken hout in zijn vaart meeslepend. Een onvrijwillige
afschuwkreet ontsnapte hen. Als in een weerlicht, bij het geflikker van hun lichtbak,
begrepen zij welke vreselijke verwoesting zij aan het aanrichten waren: al de
oeverlandouwen, de hoeven, de bossen, een gans gewest afwaarts verdronken,
vernield! Zij verbleekten, zelf door de blinde macht van hun euveldaad overweldigd.
Zij bleven een wijl stom, met uitgespalkte ogen het schouwspel aanstaren; en
eensklaps holden zij, de enen naar het net, om dit, bij middel van touwen en staken
te versterken, de anderen in 't park, om de sluisdeur weerom neer te laten. Maar door
een fataliteit, 't zij de stroom te krachtig was, 't zij het een of ander voorwerp tussen
de glijramen was geraakt, thans bleek het onmogelijk, de sluis weer dicht te krijgen.
Reus en Donder, weldra door al de anderen geholpen, duwden uit al hun macht op
de zwengel, zonder hem nog te kunnen bewegen. Zij vloekten, zij schreeuwden, door
de regen en de wind in 't aangezicht gezweept, terwijl het water, onder hun voeten,
stormend voortstroomde. En plots vielen zij overhoop ten gronde: de zwengel was
onder hun drukking gebroken, zij hadden geen middel meer om de steeds woester
stromende vloed van de Kanel te stelpen: de ganse Bovenkanel zou zich in de vijvers
van 't kasteel en
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deze in de Onderkanel zich ontlasten, een gehele landstreek droogtrekkend en een
andere verdrinkend.
Alsdan, in hun paniek, schenen zij het hoofd te verliezen. Zij vloekten niet meer,
zij liepen verwilderd heen en weer, bevend en verschrikt, meer en meer door het
monstrueuze van hun euveldaad overweldigd. En tevens verliet hen alle gevoel van
voorzichtigheid: zij renden met hun lichtbak bloot in de hand, zij riepen naar elkaar
als bij klare dag, enkelen wilden vluchten. Een ogenblik poogde Reus nog in de
verwarring weer orde te brengen. Hij liep, door Smuik Vertriest geleid, en van
Honderd en Boef vergezeld, dwars door het park naar de bovensluis, om, zo mogelijk,
die te sluiten en aldus tenminste het water van de Bovenkanel terug te houden; maar
't was een vruchteloze, onmogelijke poging die, zodra aangevangen, moest opgegeven
worden.
Toen werd de ‘sauve-qui-peut’ algemeen. Zij raapten hun gereedschap samen en
liepen in de stormende nacht uit het park, door het schrikbeeld van de aangerichte
verwoesting achtervolgd. Het water was zó hoog gerezen, dat hun gehele net onder
stond; zij zagen, als gek, een losgeraakt hondenhok en een schuitje pijlsnel
voorbijschieten en zij gingen alles in de steek laten en vluchten, toen Klod de Vos
als een uitzinnige hen tegemoet gesprongen kwam, met doffe stem schreeuwend:
- Nondedzju! Reus! Smuik! Donder! Boef! Komt langs hier, nondedzju! Helpt
ons! Het net zit tot berstens vol.
Zij renden, zij hieven hun lichtbak ter hoogte van de fuik, die Clep en Bradden,
met moeite, uit al hun krachten vasthielden; en een enkele, schier eerbiedige kreet
versmachtte in hun keel:
- Nondedzju!
Klod had niet gelogen; het net zat proppensvol: een prachtig, spartelend en
schitterend gekrioel van karpers, snoeken, baarzen, alen en blieken. Met koortsige,
van aandoening bevende handen, werd het geledigd. Zij hadden een volle Zak vis.
Er was een snoek bij, een monster, die ten minste tien kilo woog. Triomfant, met
verstilde, vertederde vloeken, plaatsten zij het net terug. En nauwelijks stond het er
vijf minuten of weer trokken zij 't boven, met een nog heerlijker
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vangst.
Een dof gejuich steeg op; nieuwe vloeken weerklonken; Donder de Beul riep
geestdriftig:
- Nondedzju! Nu gaat het er naartoe! De barons komen af!
Op dit ogenblik hoorden zij 't geratel van een kar over de steenweg. Het Slijperken
ging zien en het gewoon fijn en lang gefluit verwittigde hen aldra, dat Tjiepke
aangekomen was.
Zijn gespan werd in de boslaan gevoerd, het ventje zelf verscheen terstond in het
midden van de dieven.
- Hawèl, jongens, hoe gaat 't? vroeg het halfluid, in de briesende wind.
- Nondedzju, Tjiep! Nondenondedzju! klonk 't enig antwoord. En zij leidden hem
bij de volle zakken.
- Nondedzju! riep op zijn beurt Tjiepke.
Zij hadden nogmaals het net opgehaald, zij wisten niet meer waar hun buit te
bergen. Twee volle balen werden op Clep Sandries en Donder de Beuls schouders
getild en naar de kar gedragen. Hun schrik was helemaal verdwenen. De hartstocht
van het welgelukken vervoerde hen. Zij dachten aan de geruïneerde, overstroomde
gewesten, aan het monstrueuze van hun euveldaad niet meer. En met enige
geruststelling constateerden zij nu ook dat het water niet meer steeg, dat het zelfs
een geringe neiging tot dalen scheen aan te wijzen. - Nondedzju! Daar moeten wij
ne keer op drinken, juichte Klod de Vos.
Honderd-en-Een nam de fles, hurkte er zich mee bij de half onder zijn zak
verborgen lichtbak neer en schonk ieder van de mannen twee borrels uit. De jenever,
door de van koude bevende handen een weinig gemorst, verspreidde zijn sterke geur
onder de dichtgeschaarde groep; een wellustige glimlach zweefde op de ruwe tronies.
De regenbui had opgehouden, maar de wind loeide steeds met ontembaar geweld
door de huilende en piepende kruinen van de bomen.
Zij hadden nog tweemaal het net opgelicht, doch met zeer verminderde uitslag.
Zou al de vis reeds opgevangen zijn? Het water was nu toch bepaald gezonken. Een
korte, met vloeken versierde discussie ontstond. De enen vonden dat
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men genoeg had en wilden vertrekken, de anderen dat men voort moest vissen; en
het was eindelijk nogmaals een voorstel van Reus dat doorging:
- Kom mee met mij, sprak hij, ik zal u leren vissen.
Hij had met een soort van uitdagende moedwil zijn geweer genomen en dit op zijn
schouder gelegd. Hij klom weer op de steenweg, brak door de haag en verdween in
het park, door al de anderen, uitgenomen de bewakers van het net, gevolgd. De nacht
was een weinig opgeklaard; een brede, donkerblauwe lap ging in het westen, tussen
de wolken open, bezet met enkele sterren en met de gans aan de horizon verdwijnende
sikkel van de maan, terwijl het oosten, het noorden en het zuiden in een pikzwarte
duisternis gehuld bleven.
- Verbergt de lichtbak in de zak, beval Balduk aan Boef Verwilst, de drager.
De schelm gehoorzaamde en, beter dan met de lantaren, konden ze zich thans
rekenschap van het gebeurde geven.
De stroom was nog slechts onbeduidend. Beneden de sluis stond het water nog
ongeveer een halve meter boven het gewone peil, maar daarboven, in het kort
afleidingskanaaltje van de vijvers bleef er ten hoogste een voet water. Buigend onder
de takken van het struikgewas, volgden de dieven nu dit kanaaltje, in de richting van
't kasteel. De felle wind, thans ijzig koud, had de donkerblauwe lap uitspansel nog
breder gemaakt, en eensklaps, aan een bruuske bocht, waar 't slaghout ophield,
stonden zij, op korte afstand, vóór het door zijn brede, geledigde vijvers omringde
kasteel.
Bij dit gezicht greep een plotse schrik hen weer aan. Dat hoog en somber gebouw,
met zijn spitse zijtorens en zijn ontelbare gesloten vensterluiken, dat nu als uit een
akelige afgrond oprees, boezemde hun een schier superstitieuze angst in. En Smuik
Vertriest uitte 't gevoel van allen:
- Nondedzju! Wat opgang zal dat morgen bij den klare maken!
Maar kort van duur was deze indruk. Hun aandacht werd door een gespartel in de
vijvers opgewekt en een doffe triomfkreet ontsnapte aan Reus, terwijl hij, door de
anderen gevolgd, in de waterkom nederdaalde.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

113
- Nondedzju! Wij dachten dat we de barons hadden, maar hier zijn ze, hier liggen ze
te spartelen!
En een soort van klopjacht werd begonnen. Zij traden in het ijskoude water, dat
hun nog nauwelijks tot halfwege de knieën reikte en, met afgerukte boomtakken en
staven gewapend, gingen zij rondom het kasteel en dreven de overblijvende vissen
in kudden vooruit, in de richting van de sluis. Zij troffen er nog een verbazende
hoeveelheid aan. En nu kende hun opgezweepte geestdrift geen grenzen meer: zij
voelden, half dronken, de ijzige kou niet meer, zij vergaten alle voorzichtigheid, zij
liepen plassend door het lage water, zij riepen met luider stem naar elkander, zij
dansten en vloekten van vertederde vervoering. De huilende wind had, door een van
die snelle veranderingen eigen aan stormnachten, voor de donkerblauwe hemellap
in 't westen weer wolken geschoven en, onverschrokken, hadden zij de brandende,
door Boef Verwilst gedragen lichtbak opnieuw te voorschijn gehaald.
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XXV
Eensklaps, midden in hun uitgelatenheid, en zonder dat iets buitengewoons zulks
deed verwachten, knalde een geweerschot in de nacht.
Zij wipten op in 't water en Donder de Beul, menend dat het Reus was, die zijn
roer had afgevuurd, riep: - Nondedjzu! Reus, wat peinst ge! toen twee nieuwe, snel
achtereenvolgende, aan de overkant van de vijver ontploffende schoten, slag op slag
door het getoeter van een horen en het woedend geblaf van verscheidene honden
gevolgd, als bij toverslag de misgreep opldaarden! Zij waren ontdekt! Op heterdaad
betrapt! Een doffe kreet weergalmde, Boef doopte zijn lichtbak in het water uit en,
als een storm in het stormen van de nacht, was het, voorgoed ditmaal, het
‘sauve-qui-peut!’ Hun vlucht geschiedde zó plotseling, dat Honderd-en-Een en Reus
zelfs de tijd niet namen hun eigen geweren af te vuren. In een oogwenk waren zij uit
het park, door hun betrappers achtervolgd.
- Wat is er? Wat gebeurt er? riepen Tjiep en de bewakers van het net, die hun
verwilderd tegemoet gelopen kwamen.
- De boswachters, nondedzju! De boswachters! schreeuwden zij in de verwarring
van hun schrik. En overhoop sprongen zij op het karretje, dat in dolle rit wegvluchtte.
Bijna op 't zelfde ogenblik braken de vervolgers uit het park. Zij zagen de dieven
wegvluchten en vuurden opnieuw hun geweren naar hen af. Een akelig gehuil scheurde
het stormen van de nacht en Donder de Beul, gekwetst, viel met een afschuwelijke
vermaledijding in het karretje achterover.
- Nondemillemilliardsdenondedzju! schreeuwden zijn makkers. En ogenblikkelijk,
door een woeste wraaklust gedreven, vuurden Honderd-en-Een en Reus nu ook op
de vervolgers af.
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Zij wisten niet of zij iemand getroffen hadden, zij hoorden slechts, in de dolle vlucht
van het rijtuig en het gieren van de wind, verscheidene nieuwe schoten weergalmen
en de kogels boven hun hoofd sissen. Donder de Beul, aan de linkerschouder getroffen,
hield niet op te vloeken en te kermen. Tjiepke Baert, van voren op de kar gezeten,
joeg, met onophoudende zweepslagen, zijn schuimende paardje door de inktzwarte,
stormende nacht. Aan de eerste huizen van Lauwegem gekomen, waren zij reeds
tamelijk ver vooruit; zij hoorden het lopen van hun vervolgers niet meer.
Als een orkaan reden zij door 't rustig, ingesluimerd, door enkele schaarse lantarens
ternauwernood verlichte dorp. Het sloeg juist twaalf toen zij de kerktoren
voorbijreden. Een man, die hun in de straat tegemoet kwam, keerde zich om en bleef
stilstaan, stom en als versteend bij het gezicht van zulk een late, zotte, ongewone rit.
- Wa gaan we mee de vis doen? vroeg eensklaps Reus Balduk. - Tjiep, gaat gij
hem voort naar Gent voeren?
- Verdomme, neen ik! antwoordde het klein verhelertje, doodsbang en steeds uit
alle kracht zijn ros zwepend.
Zij schrikten. Zij dachten niet langer aan buit maken, maar wel hoe ze zich uit de
klauwen van het Gerecht zouden, redden. En de vis zou hen verraden; zij moesten
er zich van ontmaken, kost wat kost, om 't even op welke manier. Zij smeekten Tjiep
hem voort naar Gent te voeren; zij wilden hem die voor half geld, desnoods voor
niets laten, en zijn herhaalde, halsstarrige weigering, die zoveel als een algemene
veroordeling betekende, deed hun geheel het hoofd verliezen.
- Loat hem ons langs de weg afstorten, stelde Klod de Vos voor.
- Of hem in een mestput gieten, opperde Bradden Dhondt. Maar Donder de Beul,
de gekwetste, kreeg, midden in zijn kermen en lijden, nog de beste ingeving:
- Nondedzju!... schier al die vissen... leven nog... Rijdt ermee naar de Klokpoel...
van boer De Waele... en stort ze er in af.
Als drenkelingen aan een reddingsplank klemden zij zich aan dit uiterste redmiddel
vast. Zij reden nog sneller door de
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akelige nacht en, daar een nieuwe regenbui uitbarstte, drongen zij zich nog nauwer
naast elkander, opdat de vis in die weldoende versheid zou herleven. Maar wat hun
schrik schielijk opnieuw ten toppunt voerde, was een onverwachte hinderpaal, die
vóór hen oprees langs de steenweg tussen Lauwegem en Brakel, in een afzinkende
plaats, ‘de leegte’ geheten: een soort van meer, dat dwars over baan en velden lag
en aan de boord van hetwelk Tjiepkes paardje steigerend bleef stilstaan.
Stom van verbazing, beseften zij eerst niet wat het was. Entoen zij plotseling het
gebeurde begrepen hadden, werden zij bleek van angst en gruwel. - Nondedzju! Het
was de Kanel, de overstroming van de Kanel, die zich tot daar had uitgebreid!...
Tjiepke, meer dood dan levend, sloeg razend met de zweep op zijn paard. Het
beest, in plaats van voort te gaan, deinsde verschrikt, hinnikend achteruit. Een
schreeuw van wanhoop steeg op, allen voelden zich verloren: reeds hoorden zij in
de verte hun vervolgers naderen...
Toen spanden zij, als in een strijd om het leven, al hun krachten tot een uiterste
reddingspoging in. Zij wipten van de kar, twee mannen grepen het paard bij de teugel
en trokken het vooruit; al de anderen duwden uit al hun macht aan het karretje en zo
stormden zij door de plas en geraakten aan de overkant weer op de steenweg. Zij
sprongen terug op het rijtuig, sloegen tussen bomen een aardeweg in, en enkele
minuten later lag hun gehele vangst in de grote vijver, waarin Maria, jaren tevoren,
zich had willen verdrinken.
Zij vertoefden er zo kort mogelijk. Het schrikbeeld van de boswachters, en
misschien van de gendarmen, die hen achtervolgden, affoleerde hen. Morgen, met
het krieken van de dag, zouden zij, om alle vermoedens te vermijden, de dode,
bovenzwemmende vissen komen weghalen. En weer vluchtten zij verder, nat en
beslijkt, overweldigd van vermoeienis en angst, elk naar zijn huis.
Ditmaal zou het er echter niet bij blijven. Nauwelijks waren zij thuis of zij werden
door de gendarmen opgeëist. Eén voor één werd de ganse bende aangehouden. Thans
viel er niet te loochenen, noch zich te verontschuldigen; zij waren ge-
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hoord, gezien en herkend geweest. De kwetsuur van Donder de Beul bloedde nog,
hun druipende kleren lagen daar, onweerlegbare bewijsstukken, en er werd hun ook
iets verschrikkelijks bekend gemaakt: dat hun geweerschoten een van de vervolgers,
een boswachter, vader van zeven kinderen, dodelijk gewond hadden.
De volgende morgen werden zij alle tien, onder een grote toeloop van volk, geboeid,
door de gendarmen in twee rijtuigen gestopt en te Gent naar de gevangenis gevoerd.
Zes weken later verschenen zij voor de Gentse Correctionele Rechtbank. De gekwetste
boswachter alsook Donder de Beul waren beiden van hun wonden genezen, maar de
door overstroming aangerichte schade was verschrikkelijk. Heel Brakel en talrijke
bewoners uit het omliggende waren op de debatten aanwezig. Deze duurden drie
dagen en het gezicht van die tien, daar op het ‘deugnietsbankje’ gerangschikte
bandieten was een schouwspel, waar zelfs vele Gentenaars uit de gegoede stand ook
kwamen naar zien. Een soort van legende was nopens hen in omloop; de
dagbladschrijvers vergeleken hen met de beruchte benden van Baekeland en van
Cartouche en de aanwezige dames zochten, met verschrikte nieuwsgierigheid, een
sympathiek of romanesk gelaat onder die woeste boevenhorde. Voor vele bewoners
van Brakel was het een echte verbazing te vernemen, dat de bekende Donder de Beul
Henri van Paemel heette, en Honderd-en-Een Basiel Verhaeghe, en 't Slijperken
Bernard Sorie, enz. enz., toch zo zonderling!
Zij werden allen, doch op zeer ongelijke manier, veroordeeld. Reus Balduk en
Honderd-en-Een, als voornaamste plichtigen, tot twee jaar gevangzitting. Donder de
Beul en Smuik Vertriest tot één jaar; Klod de Vos, Clep Sandrie, Bradden Dhondt,
Boef Verwilst en Tjiepke Baert ieder tot zes maanden; en, tot eenieders verwondering,
het Slijperken voor één enkele maand, daar het onmogelijk bleek tegen dat loos
kruipdier bepaald bezwarende bewijzen te leveren.
Allen - het Slijperken uitgezonderd - werden op staande voet aangehouden. Brakel
gevoelde zich voor een tijdje verlost, Brakel herademde!
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XXVI
Maria genoot een tijdelijke vrede. Zij was van haar bruut verlost, maar dadelijk kwam
nu een nieuwe, grote kommer vóór de dag: waarvan zouden zij, de oude moeder, en
het kind voortaan leven? Zij hadden geen geld en de winter stond voor de deur. Wel
waren zij, sedert de veroordeling van Reus, door het Weldadigheidsbestuur als
behoeftigen ingeschreven, maar de nooddruftigen waren talloos in Brakel en de
onderstand werd doorgaans zeer partijdig verdeeld, zodat zij soms lang moesten
wachten. Bij de boeren was het buitenwerk geëindigd, dus geen hoop ook van die
zijde. Zij had geen andere toevlucht meer dan het kantwerken en daarmee kon ze,
als ze van 's morgens zes uur tot 's avonds negen schier onverpoosd arbeidde, en
daarbij nog zeer bedreven was, dertig of vijf en dertig centen per dag verdienen. Hoe
zou ze, met zulke middelen, de oude, kindse moeder en haar kind, dat reeds groot
werd, onderhouden? Wat zou ze vooral doen als haar tweede op de wereld kwam?
Bij haar ouders moest ze geen hulp gaan vragen. Daar was het leven een
onophoudende strijd tegen de ellende, tegen de honger; daar geraakte het wekelijks
gewonnen geld, door het betalen van de levensbehoeften, elke zaterdag juist, juist
op; en wat er bij toeval nog van overbleef, werd 's zondags door Beert verdronken.
Neen, neen, daar viel niet aan te denken; haar bleef, behalve 't zo ongezonde
kantwerken, dat haar de borst indrukte en vroeger, als ze nog zeer jong was, reeds
haar gezondheid had geknakt, een enkel hulp- en reddingsmiddel over... het bedelen.
Er zijn geen woorden om de schaamte en het lijden uit te drukken die Maria
folterden, alvorens ze tot deze uiterste en onvermijdelijke vernedering - de schrik
van gans haar leven - kon besluiten. Voor haar, voor haar alleen zou zij het
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nooit gedaan hebben. Liever, duizendmaal liever zou zij van honger gestorven zijn.
Maar de oude moeder, die geen andere steun meer had; maar haar kind dat leefde,
en dit dat zij in haar schoot droeg, maakten het haar tot een plicht. Driemaal per
week, de maandag, de donderdag en de zaterdag mochten de arme lui van Brakel
aan de deuren van enkele rijke huizen aalmoezen gaan ontvangen. ‘Schooien’
noemden de burgers dat; maar voor hen, de rampzaligen, die het deden, was het
‘vragen’. In een kudde, een dertigtal, meestal vrouwen, kwamen zij langzaam door
de straten gegaan en bleven, gebeden prevelend, hier en daar voor de deuren stilstaan.
Het was een akelige, terneergedrukte stoet. De drie of vier stokoude mannetjes, die
gewoonlijk, met de vrouwen meegingen, sukkelden op stokjes en krukken; de
vrouwen, in eertijds zwarte, maar door de jaren en 't gebruik ros en groen verkleurde,
somtijds in flarden hangende kapmantels gehuld, stapten gebogen, met zere ogen,
met gerimpelde gezichten en handen, vaak met door waterzucht opgezwollen voeten.
Als de rijke deur met een reet openging en de hupse meid, als vies, de hand uitreikte,
hielden de gebeden op en gingen zij één voor één, met een ‘God zal 't u lonen’ hun
klein koperen muntstuk ontvangen. Er waren enkele jonge gezichten onder het getal.
En zo ging Maria nu ook mee. Zo sukkelde zij, tussen die ellendelingen, gewoonlijk
met Muimme Taey en Verool aan haar zijde en met van schaamte blakende wangen
door de straten, om een aalmoes te ontvangen. In de eerste tijden meende zij vaak
van droefheid en ellende te zullen sterven. Het was als een calvarieweg voor haar,
met zoveel lijdensstaties, als huizen waar zij stilhielden. Elke maandag, donderdag
en zaterdag was ze ziek van ontsteltenis; en een ontmoeting vooral had haar tot
wanhopens toe getroffen: eens, op een morgen, terwijl ze met de schooiersbende
voor de deur van de notaris stond, was Siednie De Waele daar voorbijgekomen.
Maria had zich onder de kap van haar mantel verborgen, om toch niet ontdekt te
worden, doch tevergeefs; het boerenmeisje had haar vriendin van vroeger jaren
herkend en was, diep ontroerd tot haar genaderd:
- O Maria, ik weet wel dat gij niet gelukkig zijt, maar gij
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moet toch zeker nog niet schooien?
En toen Maria neerslachtig en bevestigend met het hoofd geknikt had, was het
oog van het boerenmeisje vol tranen geschoten:
- O neen, neen, Maria, dat moet ge, dat moogt ge toch niet doen. Indien gij iets te
kort hebt, moogt gij altijd, altijd naar onzent komen.
Maria, 't hart verkropt, had niet meer kunnen antwoorden. Maar terwijl ze met de
akelige kudde langs de straat voortging, was zij als een kind begonnen te wenen.
Neen, neen, nooit, nooit nooit zou ze bij boer De Waele, op die hoeve, waar ze,
bemind en geëerd, steeds zo eerlijk haar brood had verdiend, gaan bedelen. Neen,
neen, liever sterven.
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XXVII
In haar verlatenheid had ze nochtans een vriend gevonden: Slimke Snoeck, 't gewezen
trouwvaarke op haar huwelijk, Slimke, die ze vroeger nog heimlijk en schier onbewust
bemind had en met wie Stoute Treze en Witte Manse haar zó ten onrechte beschuldigd
hadden, naderhand oneerlijke betrekkingen te hebben aangeknoopt.
De Gentse Scheldewerken waren voor een tijdje opgeschorst, Slimke was thuis,
met al de anderen. Om zijn ledige tijd te slijten, kwam hij Maria soms bezoeken. Hij
zat daar stil, met zijn glimlachend meisjesaangezicht, in 't keukentje, met zijn pijpje
in de mond en 't oog gevestigd op de jonge vrouw. De gemaakte ruwheid, die hij in
de tegenwoordigheid van zijn makkers veinsde, maar die toch, ondanks alles, in zijn
natuurlijk zachte aard niet was gedrongen, legde hij daar volkomen af. Hij onderging
onvrijwilhg de weldoende invloed van Maria en zij, van haar kant, schiep een gevoel
van rust, waarin zich soms een zweem van weemoed mengde, in deze kalme intimiteit,
die haar, door een natuurlijke aaneenschakeling van herinneringen en gedachten,
naar een onbepaald, reeds ver in het verleden verdwenen ideaal terugvoerde. Zij werd
er aldra aan gewoon hem te zien, met hem te spreken. Hij was een troost in haar
ellende; zijn braaf, gezond, glimlachend aangezicht, verlevendigde haar treurig huisje,
het kantwerken scheen haar minder vervelend, toen hij aan haar zijde zat, en het was
een gevoel alsof haar iets ontbrak, telkens hij een dag naliet te komen. Iets echter
mishaagde haar in hem en boezemde haar soms een soort van vrees in: zijn
halsstarrigheid om zowat op halfernstige, halflachende toon de laster van Stoute
Treze te herhalen, namelijk dat Maria, sedert haar huwelijk, oneerlijke betrekkingen
met hem zou gehad hebben. Zij gaf daar ongaarne
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antwoord op, zij had hem reeds meermaals gevraagd er niet meer over te spreken;
maar Slim voldeed hierin aan haar verzoeken niet en 't kwam haar zelfs voor - al kon
ze zich toch wel vergissen - dat hij daar een soort van vermaak, ja, een zekere
hovaardij in vond. En zij wist niet waarom, maar hoe groot ook haar vertrouwen in
hem was, toch hield zij zich, van lieverlede, meer en meer op haar hoede en verlangde
zij - hoe weinig aangenaam dit ook zijn mocht - de tegenwoordigheid van de weduwe
Balduk als hij in huis was. Tot dusver, nochtans, had hij nog niets aangewend, dat
haar argwaan kon rechtvaardigen; maar, op zekere namiddag, dat ze zich bij toeval
alleen bevond, stond hij eensklaps van zijn stoel op, naderde tot haar en zei,
glimlachend zijn hand op haar schouder leggend:
- Mariatje, zijt ge dan boos op mij?
Zij verschrikte, zij staakte 't speldewerken en keek naar hem op, werktuiglijk, met
een uitdrukking van smeking op het gelaat, zich achteroverbuigend om zijn streling
te ontgaan. En 't was deze beweging, gepaard met die smekende, schier verwijtende
blik, die hem plots als uitzinnig maakte. Hij greep haar woest in zijn beide armen,
duwde haar op haar stoel achterover en drukte zijn mond op de hare, driftig, in een
aanval van ontembare begeerte stamelend:
- Maria, o Maria, laat mij het nu ook eens doen, 't is reeds zo lang dat ik er goesting
naar heb!
Zij had een korte, doffe gil geslaakt, zij was overeind gesprongen en verdedigde
zich krachtig, zonder eigenlijke gramschap maar met onwrikbare vastberadenheid
antwoordend:
- Neen, neen, wat peinst ge, Theofiel; ge moogt niet! Ge moogt niet! Ge moogt
niet!...
Doch hij liet haar niet los, hij versmachtte haar met kussen, hij sloot haar woester
in zijn armen, hijgend herhalend:
- Waarom niet? Waarom niet? Wij hebben toch de naam dat wij te zamen doen!
Zij wilde niet, zij verdedigde zich krachtiger, hijgend en het aangezicht angstig
vertrokken. En, in de hardnekkigheid van de strijd klonk haar stem eindelijk
dreigender:
- Theofiel, ge moogt niet, of 'k ga roepen!
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Hij liet haar los, schielijk verschrikt, 't gelaat ontsteld en purperrood. Zij ging, stikkend
en met de handen het losgerukte haar van voor haar ogen verwijderend, midden in
de keuken staan.
- Wat kan het u schelen, nu gij er toch ‘aan’ zijt: gij moet het toch niet laten voor
zulk nen smeerlap van 'n man gelijk de uwe, die u met iedereen bedrogen heeft,
stamelde hij nog een paar malen, een beweging makend om weer tot haar te naderen.
Zij strekte, verdedigingshalve, de bevende handen uit en antwoordde, enige stappen
terzijde gaande, met meer vastberadenheid dan ooit:
- 't Es gelijk, Theofiel, ik wil niet, gij moet mij gerust laten! Toen drong hij niet
meer aan; hij zonk ineens beschaamd en als verlamd, op een stoel neer. De oude
moeder kwam binnen, hij bleef nog maar enige ogenblikken en verdween.
Maria had zich opnieuw voor haar kantwerkkussen gezet, door een gevoel van
eindeloze droefheid overweldigd. Een bittere, gepijnigde plooi verwrong haar mond
en stille tranen rolden over haar bleke wangen. Waarom moest hij het zijn, in wie
zij steeds vertrouwen had gesteld, die haar de laatste illusies ontnam? Haar smart
bracht haar in verbeelding naar 't verleden terug; zij vroeg zich af, met wanhoop,
waarom hij haar zijn liefde niet verklaard had toen ze nog jong en vrij was, toen hij
bemerken kon dat zij hem ook liefhad, toen zij samen, zó gemakkelijk, haar
bescheiden en eerlijk levensideaal konden bereiken!
IJdele klachten! Haar geluk was verwoest; elke dag, elke gebeurtenis stortte voor
haar een nieuwe druppel, in de reeds zó boordevolle schaal van 's levens bitterheid.
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XXVIII
De tweeëntwintigste april, juist op Paasavond, werd Maria's tweede kind geboren;
een jongetje. Het werd 's anderendaagsmorgens vroeg gedoopt en ditmaal vervulden
Beert en Oele Feeffe wederzijds het ambt van peter en van meter. Het kind werd
Francies geheten - Cies, klonk het al dadelijk - naar de voornaam van zijn grootvader.
En weerom greep hetzelfde toneel plaats: al de vrouwen van de gebuurte kwamen
Maria bezoeken; het wichtje - een gedrocht van kleinte en rachitisme - werd van arm
tot arm overhandigd; Maria's bed stond onophoudend omzet van pratende,
schaterende, schreeuwende wijven; er werd overvloedig koffie gebruikt, met
tarweboterhammen en aldra bier en jenever gedronken. 's Avonds gaf Beert,
stomdronken, blootshoofds en barrevoets, in de kamer zelf, waar zijn dochter met
de koorts te bed lag, een vertoning van ‘de kleine Pier Steyaert’. Maar hij kon het
niet tot een goed einde brengen; na het derde couplet begon hij te zeveren en verging
zijn stem in een dierachtig gebommel. Het onophoudend ronddraaien en wippen deed
hem op zijn benen waggelen, tot hij eensklaps, als naar gewoonte bij het luid, honend
getier van al de aanwezigen, met een rochel in de keel op de vloer neerstortte en er
als een beest bleef liggen.
Enige dagen verliepen. Maria, steeds bedlegerig, had vruchteloze pogingen
aangewend om op te staan. Zij was ongemeen zwak, zij bleef er zo bleek uitzien als
de dood, zij had eens enige stappen gedaan, tot in het keukentje, en was er machteloos
ineengezonken. Beert en zijn vrouw werden geroepen, en hadden haar weer naar bed
moeten dragen.
De armendokter werd ontboden. Hij kwam, hij zag haar lang en peilend aan, hij
stelde haar enige vragen. Zij moest ook, op zijn bevel, haar borst ontbloten en de
aanwezigen,
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verbaasd, zagen hem op die blanke, vermagerde borst, een zonderling voorwerpje,
een soort van zilveren horentje - een ‘toetertje’ werd het terstond geheten - plaatsen
en daar, met het oor erop gedrukt, aandachtig in luisteren. Verder had hij niets
gevraagd; ja toch, hij had haar ook gevraagd of zij veel hoestte, en of zij de geldelijke
middelen bezat, om wijn, vlees en eieren te kopen. Op haar ontkennend antwoord
was hij heengegaan, maar sinds was hij teruggekomen en nu ontving Maria eindelijk,
door de tussenkomst van de dokter, van het Weldadigheidsbureel en van een rijke
juffer uit het dorp, zei men, de nodige bijstand. Zulks had zelfs opspraak en jaloersheid
verwekt in de Zijstraat.
- Het spijt mij, dat ik aftands ben, had Stoute Treze nijdigspottend gezegd, - anders
zou ik ook nog eens pogen aan de kweek te geraken en met de ‘toetersziekte’ te bed
blijven liggen, om van het Weldadigheidsbureel geld, en van Eefer Pluimsteert wijn,
vlees en eieren te krijgen. En ditmaal nog had Stoute Treze de lachers op haar zijde
gehad: de Zijstraat vond dat Maria het op haar gemak nam en dat het waarlijk prettig
was zo'n beetje de ‘toetersziekte’ - de benaming had fortuin gemaakt - te hebben.
Een treurige gebeurtenis deed eensklaps de kwatongen zwijgen en de spotternij
van enkelen tot medelijd overgaan: op een morgen liep het door de schreiende vrouw
Beert aldra bevestigd nieuws de Zijstraat rond, dat Maria 's nachts bloed gespuwd
had.
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XXIX
Gedurende vier dagen verkeerde Maria in doodsgevaar. Vrouw Beert, door een plotse
crisis van moederlijke vertedering overweldigd, verliet de sponde van haar dochter
niet. Langzamerhand bekwam Maria een weinig; maar haar doodsbleke kleur, haar
uitgemergelde wangen, de hoest, die haar niet meer verliet en vooral de aanblik van
haar vergrote, zwarte ogen, die angstige, bijzondere, kenschetsende blik van de
longterenden, verrieden genoeg welk geheim vonnis reeds onherroepelijk over haar
uitgesproken was. Zij scheen ook ineens van karakter veranderd. Zij, die steeds zo
vlijtig was, poogde zelfs niet meer nog iets te verrichten. Zij liet schier al de last van
haar huishouding rusten op Lisatje, haar jonger, zeventienjarig zustertje, dat sinds
haar ziekte bij haar inwoonde. Men was in de zomer, het weer was prachtig en bijna
ganse dagen zat ze nu, somber en zwijgend starogend, in de zon, op het plankier,
met Selevie en Cies naast zich, voor haar ouders gevel neergehurkt. Haar moeder,
haar jongere broers of zustertjes zaten of liepen om haar heen; zij werkten of speelden,
zij praatten met de voorbijgangers. Zij alleen, met haar tragiek gelaat, bleef uren lang
spraak- en bewegingloos, door het overweldigende van 's levens ellende als
onverschillig geworden.
Eén voor één waren de schelmen uit de gevangenis teruggekomen. De gekende
boeventronies van 't Slijperken, van Klod de Vos, van Boef Verwilst, van Clep
Sandrie en Bradden Dhondt en weldra ook van Donder de Beul en Smuik Vertriest
verschenen ieder op zijn beurt weer in de Zijstraat en, van lieverlede ook kwamen
het gejoel en de onrust in Brakel terug.
Onder moreel opzicht waren zij juist dezelfde gebleven als vroeger. De straf had
op hen hetzelfde uitwerksel gehad als
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regen op een eend, maar lichamelijk waren zij doorgaans zeer veranderd, zeer
vermagerd, met bleke, ongezond opgezwollen gezichten.
Allen, overigens, uitten diepe klachten over het regime van de gevangenis. Zij
hadden het er zeer veranderd, zeer verslecht gevonden. Gedurende de eerste dagen,
die op hun terugkomst volgden, konden zij daar moeilijk over zwijgen. Zij
vergaderden hier en daar in de Zijstraat, aan de gevel van de huizen en, door een
gapende groep aanhoorders omringd, vertelden zij zonder einde, in het zand
neergevleid, over hun leven in het gevangenhuis, en de allerhande ontberingen en
folteringen die zij er hadden uitgestaan. Poeah! wat 'n slechte aardappels en wat 'n
afschuwelijke soep! En dan nog te weinig om te leven en te veel om te sterven.
Honger, nondedzju! Honger en koude hadden ze geleden! Hun werk in 't gevangenhuis
bestond in 't plakken van papieren zakken en zó hels dwong hen de honger, dat zij
de stijfselpap uit hun bakjes aten. Toen de surveillanten zulks gewaar werden hadden
zij zand in het stijfsel gemengd en, niettegenstaande dit, werd er nog van gegeten.
Zij vertelden van hun opsluiting gelijk soldaten van een vreselijke oorlog, waaraan
ze zouden als deelgenomen hebben of, reizigers, die na een verre ontdekkingstocht
hun avonturen en de akelige gevaren, waaraan zij ontsnapt zijn, verhalen. En zij
gevoelden zich interessant, zij hadden een bewustzijn van vermeerderde eigenwaarde,
een soort van ernstige zelfmeewarigheid liet hen het besef, dat zij als na een lastige
verdienstelijke arbeid, een ontegenzeggelijk recht op rust verworven hadden. Niet
zelden, een overgrote vermoeienis veinzend, lieten ze zich herhaaldelijk, met
verlamde, ontzenuwde gebaren door de toehoorders plagen, alvorens een aangevangen
anekdote voluit te willen vertellen.
Zij spraken ook somtijds van iets anders, iets zonderlings en vaags, waarvan zij
vroeger nooit gehoord hadden en dat hen thans, in de samenwoning met allerlei
gevangenen, ingeboezemd was geweest.
Er zou verandering komen in de wereld. Een nieuwe partij stak het hoofd op, de
socialistische, welke 't beheer van de rijken onderwerpen en dit van 't eigenlijke volk
aanstel-
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len zou.
Goederen en fortuinen zouden onder al de bewoners van de aarde in verdeling
komen; er zouden voor niemand langer voorrechten bestaan. Zij werden ernstig toen
ze daarover spraken en schudden gewichtig met het hoofd. Zij waren voor de algemene
verdeling van de goederen, maar het erbijgevoegde leerstelsel: ‘aan eenieder loon
naar werken’ of ‘bezitten naar verdiensten’ liet hen koel. Zij beseften inwendig dat
zij er zouden bij verliezen, moest de verdeling op die voet van louter rechtvaardigheid
en deugd geschieden. Als men aan de landbouwers de grond en aan de arbeiders de
werktuigen zou gegeven hebben, wat kon er dan nog voor hen overblijven? En ook
dat woord ‘bezitten’ was een wanklank in hun oren en verwekte in hun geest een
denkbeeld van zelfverantwoordelijkheid en regelmatig leven, dat met al hun begrippen
van maatschappelijke degelijkheid streed. Waarom bezitten? En als men eens bezeten
had en weer arm werd, zou men daardoor misschien het recht verbeurd hebben voort
te leven? Zij waren niet voor bezitten, zij wilden niet bezitten. Zij leefden naar gelang
van omstandigheden, zonder kommer noch vrees, naar dat de kans zich voordeed.
Elke morgen gingen zij hun voorraad halen, waar die te vinden was, en iedere avond
ging met het einde van hun bestaansmiddelen weg. Eens had een van hen - Klod de
Vos - enige honderden franken geërfd, waarmee hij in zijn stand, en mits te werken,
schier rijk had kunnen zijn; maar Klod had nacht en dag zijn makkers getrakteerd
en in hun gezelschap gebrast en zij hadden al tezamen geen rust gekend, alvorens de
laatste cent ervan verdronken en verkwist was geweest. En zij werden bepaald en
hardnekkig conservatieven als zij op de afschaffing van enkele voorrechten, zoals
dat van de jacht, bijv. begonnen te denken. Ziet eens, zij waren thans op Brakel - de
dokter, de zoon van de notaris en de gemeenteontvanger, die een regelmatige jachtakte
hadden, meegerekend - hoogstens een vijftiental, die op jacht uitgingen en toch was
er na Kerstdag geen haas noch patrijs meer te bespeuren. Wat zou er geschieden en
hoelang zou er nog een stuk wild bestaan, indien eenieder vrij 't geweer ter hand
mocht nemen en ermee te velde
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trekken?
Ook het algemeen stemrecht was een fantasie, waarvan de noodzakelijkheid en
de voordelen hun niet duidelijk voorkwamen. Nochtans, het was wellicht niet slecht.
Bepaald zou iedere verkiezing toch op een braspartij uitlopen. Elke stem zou enige
franken waard zijn en misschien wel zou men eens de gelegenheid vinden om voor
iets degelijks te stemmen, zoals de afschaffing van de politie, b.v. En, wat hen
voorgoed met de socialistische beweging verzoende, was het vage voorgevoel van
de strijd, van de lange verwarring, die uit de oprukking van de klassen tegen elkander
zou ontstaan, en van de allerhande euveldaden, die zij in die troebele tijden zouden
kunnen plegen. In hetzelfde gevang waar zij hun straf uitgeboet hadden, zat ook,
wegens zogezegde politieke misdaad, een Gents socialist opgesloten. Zij hadden
hem eens gezien en hij had hun met geestdrift over de toekomst gesproken. Het was
een klein mager ventje, met bleek gelaat, met een zwart, dun gezaaid kinnebaardje
en ogen, die blonken als karbonkels. Hij had gepoogd hun de schone en edele
princiepen van de maatschappelijke hervorming in te boezemen; doch dit hadden zij
niet begrepen. Toen had hij hun verzekerd, dat zij over vijf jaar allen rijk zouden zijn
en dit had op hen een diepe indruk gemaakt.
Intussen hadden zij voortdurend in hun middelen van bestaan te voorzien. Sedert
het avontuur aan de vijvers van Lauwegem waren zij veel omzichtiger geworden.
Zij gingen thans niet meer op dieventochten uit, noch hadden geen gewaagde
ondernemingen meer op 't oog. Zij leefden zeer, zeer stilletjes, met allerlei zonderlinge,
min of meer eerlijke en zeer verschillend winstgevende bedrijven. Nu eens waren
zij op zoek naar kikvorsen en sloegen er, in de weiden langs de Kanel, een verbazende
hoeveelheid, die zij dan opaten; andermalen gingen zij kleine vogels, zoals mussen,
vinken, spreeuwen... en ook duiven in een slagnet vangen. Van lieverlede verdwenen
al de honden en de katten uit de Zijstraat en er werd insgelijks ondervonden dat de
rijpe vruchten op de bomen van dag tot dag verminderden. In hun haat tegen alle
regelmatig en aanhoudend werk zochten zij listen van wilden uit om aan de
levensmiddelen te geraken. Bij
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toeval, zelfs, gingen zij op de hoeven bedelen, en dit op een toon, en met een houding,
dat de verschrikte boeren hun bevend, bij hun eerste verzoek en met de vriendelijkste
woorden het geëiste overhandigden; maar hun aanzienlijkste hulpbronnen sproten
eigenlijk voort uit een onderneming, die met de jaloezie van roofdieren door hen
geheim gehouden werd.
Elke avond nu, met zonsondergang, verdwenen zij. Zij trokken, langs verschillende
wegen, het veld in, en, met de vallende duisternis, kwamen zij sluipend aan de
Klokpoel bijeen. Zij hadden hengels, korven en kruisnetten bij zich, en gehele nachten,
in de diepste stilte, om alle vermoedens te vermijden, vingen zij er de vis weer op,
die zij daar, maanden tevoren, in de verwarring van hun schrik, uitgestort hadden.
Het was het Slijperken die, de eerste, deze ingeving gekregen had. Sedert zijn
terugkomst uit het gevang leefde hij met de opbrengst van zijn geheime visvangst,
en, met ongeduld had hij naar de thuiskomst van zijn makkers verlangd, om met hun
hulp aan deze nieuwe en niet gevaarlijke onderneming de volle zwier te geven. Zij
hadden zich die. Klokpoel als het ware toegeëigend, de vis kweekte er heerlijk, zij
hadden daar, indien ze met overleg tewerk gingen, een schier onuitputtelijke bron
van bestaansmiddelen. Ook was het wezenlijk aardig hoe ze die vijver thans
verzorgden en bewaakten. Een deel van het kruid en van de waterplanten, die de
Klokpoel schier geheel bedekten, werd er uitgehaald en weggevoerd, zodat de vis
meer ruimte had; een ander deel werd zorgvuldig bewaard, zodat hij erin kweken en
er desnoods in vluchten kon. Verscheidene malen per week werd er brood en gekookte
aardappelen in gegooid; op alle uren van de dag was er toch ten minste een van de
bende, die er omheen sloop, en de jonge knapen die er 's zomers kwamen in baden,
hadden van dit genoegen moeten afzien, door Donder de Beul en Klod de Vos op de
afschuwelijkste wijze met slagen bedreigd. Zelfs had reeds een schandaal
plaatsgegrepen. Eens, op een middag, had het Slijperken de klederen van Luizema,
die zeer vaak met de jongens naar de Klokpoel meeging en er samen met hen zwom,
wegge-
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nomen en verborgen, zodat de slet, halfnaakt en huilend, tot verontwaardiging van
al wie haar ontmoette, naar huis gelopen was. Aangaande de gevangen buit, deze
werd nooit in Brakel zelf, maar wel in de omliggende dorpen verkocht. Stoute Treze
zelf vermoedde niet hoe de schurken aan het geld geraakten, waarmee zij voortdurend,
evenals vroeger, dronken en tempeestten en, bij nachte, geheel de Zijstraat in rep en
roer stelden.
Maria woonde soms, bij dage, de vergaderingen van de dieven bij. Stom, starogend,
alsof het haar niet aanging, zat ze met de anderen naar hun vertellingen te luisteren.
Al die boeventronies, al die aanstotelijke verhalen smolten nu in een zelfde, eentonige
en onverschillige nevel om haar weg; en het was slechts als ze bij toeval de naam
van Reus hoorde uitspreken, dat zij voor een ogenblik uit haar sombere
teruggetrokkenheid geraakte, om te denken of te zuchten:
- Och! ik wens tóch dat ik dood ware, voordat hij terugkomt.
Gehele dagen was ze daar nu mee bekommerd. In tegenoverstelling met de meeste
longterenden had ze hoegenaamd geen illusies, niet de minste begeerte naar het leven
meer. De dood was haar hoop en haar toevlucht; zij sprak er bij elke gelegenheid
over. En juist als had dit bestendig wensen naar een onvermijdbaar einde de gang
van de ziekte wezenlijk verhaast, verslechtte zij allengs zózeer, dat zij weldra haar
bed niet meer verliet. De winter verliep en de dertigste april van het volgend jaar,
met valavond, kwam Reus ook eindelijk uit de gevangenis terug. Maria, vanuit haar
bed, hoorde hem binnenstappen, tot zijn moeder en tot Lisatje, als inkomgroet, met
gemaakte luchtigheid en op schier uitdagende toon zeggen: - We zijn hier! en dan,
tot haar verwondering, met schielijk veranderde, stillere stem vragen:
- Waar is Maria dan?
Vrouw Balduk zei het hem en, na een ogenblik stond hij in het slaapvertrekje.
- Wat hebt ge? vroeg hij. En hij bekeek haar strak, bij 't licht van 't brandend lampje.
Een flauwe blos had de doodsbleke huid boven haar scherp

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

132
uitstekende jukbeenderen gekleurd. Zij keek naar hem op, zij zei, zo kalm mogelijk,
juist als hadden zij elkaar maar sinds een uur verlaten:
- Ik ben wat ziek, ik heb dat uit mijn laatste kinderbed behouden.
Een benauwde stilte viel. Strak staarde hij haar aan. Haar hart klopte geweldig,
een flauwe zucht steeg aan haar lippen, de hoopvolle gedachte schoot haar door het
brein dat hij veranderd en verbeterd was.
- G'hebt zeker honger? vroeg ze zacht, aanmoedigend.
- Ja, antwoordde hij, verduiveld honger! En moe ben ik ook, ik zink door mijn
benen. Hij bleef nog enige stonden sprakeloos, de blik op haar gevestigd. Toen
wendde hij zich om en keerde, door zijn moeder gevolgd, in het keukentje terug.
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XXX
Hij was wezenlijk veranderd.
Gedurende de eerste veertien dagen na zijn terugkomst uit de gevangenis verliet
hij schier zijn woning niet en richtte zijn vrouw niet eenmaal een boosaardig woord
toe. Integendeel. Van tijd tot tijd kwam hij haar deelnemend vragen hoe het ging met
haar en of zij niets nodig had. Lang bleef hij echter aan haar sponde niet vertoeven.
Meestal ging hij zelfs hoegenaamd niet zitten en, na enkele seconden, viel het
aangevangen gesprek vanzelf, alsof iets onzichtbaars hen steeds als vreemdelingen
op een afstand van elkander hield.
Wat haar vooral verwonderde was, dat hij sedert zijn terugkomst in de Gelapte
Sjako nog de voet niet had gezet. Dit was Maria door haar moeder en door Lisatje
gezegd. Stoute Treze en Witte Manse, verbaasd, hadden eerst alle mogelijke pogingen
aangewend om hem weer aan te lokken, maar ziende dat het er niet bij hielp, spuwden
zij thans, in hun ergernis, vuur en vlam tegen hem. Zonder daarvoor de reden te doen
kennen, had Reus aan Lisatje gezeid, dat hij nooit in de Gelapte Sjako de voet meer
zou zetten.
Middelerwijl deed hij als de andere teruggekeerde gevangenen: hij genoot een tijd
van rust, van vakantie. Hij ging vroeg te bed, hij ontwaakte laat en, na op zijn gemak
ontbeten te hebben, trok hij lui, met de handen in de broekzakken en een deuntje
fluitend, tot aan het gevelhuis van Beert, of naar de blinde muur, aan de hoek van de
Zijstraat en van de Grote Dorpsstraat, waar hij zijn gewone makkers aantrof. Maar
meestal nog bleef hij thuis om zijn moeder en Lisatje gezelschap te houden. Hij
scheen een ware genegenheid voor dit kleintje te gevoelen. Hij hielp haar in haar
werk, hij haalde hout en water aan voor haar, hij sprak haar steeds vriendelijk en
zacht aan, haar altijd bij het verklein-
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woord Lisatje noemend. Het kleintje, verrukt, aanvaardde glimlachend deze
plichtplegingen en bekeek hem met blakende wangen en blinkende ogen, als ware
zij, in zijn tegenwoordigheid, bestendig onder de indruk van een eerste
liefdesverklaring geweest.
Op zekere nacht - Maria was de ganse dag zó ziek geweest en zó gejaagd - was
zij, na langdurig wakker liggen, in een pijnlijke sluimer geraakt, toen het haar
eensklaps, terwijl zij half ontwaakte, voorkwam dat Reus aan haar zijde opstond en
het bed verliet. Zulks was volstrekt niet zonderling, en het gebeurde meer dan eens;
maar, of zij ditmaal ook aan een ingeving gehoorzaamde of niet, zij veinsde, hoewel
bepaald wakker, dat ze vast voortsliep.
Zij wilde weten of hij zich zou aankleden. Neen; doodstil, op de tenen, hoorde zij
hem heengaan. Zij trok het oog halfopen. Het klein, half ingedraaid lampje, dat naast
het venster op een stoel stond, verlichtte flauw het laaggebalkte kamertje, maar de
hoge sponde van haar bed liet haar niet toe iets anders dan een deel van de grauwe
muren en van de zwarte zoldering te zien. Zij luisterde met ingehouden adem. Het
kwam haar voor als hoorde zij een flauw geluid, een lichte beweging in het bed van
Lisa, dat aan het voeteneinde van het hare stond. Trillend, met ingespannen krachten,
richtte zij zich, op haar beide handen steunend, een weinig in haar ledikant op.
Reikhalzend gelukte zij erin, over de sponde te kijken. Haar ogen gingen wijdopen,
een kreet verkropte in haar keel, alle verstand, alle besef van de werkelijkheid, het
leven zelf schenen een wijl in haar opgeschorst, bij 't gezicht van het schouwspel dat
daar, in 't zwakke schemerlicht van 't lampje, in het ander bed haar ogen trof. Wat
zag ze: Lisa, die ontwaakt en op de rug uitgestrekt, vuurrood en met glanzende ogen
naar Reus, wiens lichaam schier het hare aanraakte en wiens linkerhand onder de
deken ging, glimlachte...
Als door een slag in 't aangezicht kreeg zij het bewustzijn terug. Zij slaakte een
woeste kreet, zij wipte gans recht, als door een veer bewogen, zij sprong, verwilderd,
ontvleesd, als het spook, als het schrikbeeld van de wraak tussen de twee verbaasde
misdadigers.
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- Schelm! Smeerlap! Sloeber! Wat! in het huis waar ik ziek lig! In de kamer zelf
waar ik hg te sterven! Met mijn eigen zuster! huilde zij, als uitzinnig. En op dat woord
zuster, gerevolteerd, keerde zij zich plots tot Lisa om en sloeg haar, met
bovennatuurlijke kracht, door een vuistslag in het aangezicht, neer op het bed.
Reus, eerst stom van schrik, was werktuiglijk achteruitgedeinsd, door haar
vreselijke verschijning overweldigd. Maar toen hij Lisa huilend neer zag vallen,
stapte hij, bleek van woede, met al zijn verborgen nijd en haat op het gelaat, tot haar
toe.
- Wat weet gij hier te zeggen, hoer! Schandaal! spuwde hij haar in 't aangezicht.
- Wat weet gij hier te zeggen. Nondedzju! schreeuwde hij luider, zichzelf ophitsend.
En plots, als een wild beest, vatte hij haar met de beide handen bij de keel. Maar
spoedig het hij haar los. Hij voelde haar versmachten, sterven onder, zijn greep. Hij
wierp haar brutaal tegen de sponde van het bed en nu bleef hij tieren, vloeken en met
de voeten trappelen van woede, nu balde hij de vuisten en knarsetandde hij, in
onnoemelijke verwensingen en vermaledijdingen zijn spijt uitend dat hij haar niet
kon, dat hij haar niet durfde doden. Hij gaf haar nog twee kaakslagen en een schop,
die zij bewusteloos, als dood, ontving; hij schreeuwde haar nog een paar malen de
schandelijkste scheldwoorden in 't aangezicht, terwijl Lisatje en de twee ontwaakte
kinderen voortdurend schreiden en de oude, onnozele moeder, ook wakker geschrikt,
beneden kwam. En dan, zijn klederen oprapend, ging hij steeds vloekend in de keuken,
waar hij zich aankleedde, en vertrok.
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XXXI
Van toen af voelde hij niet enkel haat en gramschap tegen haar, maar ook een woeste,
stelselmatige, berekende en schier beredeneerde wraaklust.
Gedurende de eerste dagen, die op haar mishandeling volgden, verwachtte men
ieder ogenblik dat ze zou gestorven zijn. Zij had opnieuw een weinig bloed gespuwd,
zij verstikte bijwijlen in haar hoesten, zij lag met haar gepijnigd, tragisch gelaat te
bed, zó bleek, dat men bezwaarlijk kon vermoeden, dat er nog enige levenskracht in
haar overbleef. Zij had haar moeder laten roepen en, nadat zij haar de gebeurtenis
verteld had, haar dringend gesmeekt en zelfs bevolen, Lisa te verwijderen. Vrouw
Beert, woedend, had Lisa met schoppen en slagen weer naar huis gejaagd; maar toen
Reus 's avonds thuiskwam en het gebeurde vernam, maakte hij aan de sponde van
de stervende vreselijk spektakel en, ondanks de wil van Maria en van haar ouders,
had het recht van de sterkste nogmaals gezegevierd en was Lisa, halfdood van angst
en thans bijna bestendig huilend, voort in het huis van Balduk moeten blijven.
't Was als een gloeiend ijzer op de bloedende wonden van de machteloze Maria.
Haar foltering steeg ten top en zij, die zolang nederig en onderworpen gebleven was,
werd nijdig, vergramd en verbitterd. Zij werd grillig, knorrig, eigenzinnig. Een
weldaad maakte haar soms even prikkelbaar als een boosaardigheid en, zoals dikwijls
het geval bij soortgelijke zieken, had zij voor enkele personen en voorwerpen een
onberedeneerde sympathie en voor andere een onoverwinnelijke afkeer.
Zij zuchtte, door haar foltering overweldigd, zodra zij een ogenblik met Lisatje
alleen was.
Haar moeder moest haar gestadig gezelschap houden en nu,
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sedert een paar dagen, waren haar het zicht en het getiktak van de in de kamer
hangende klok, onuitstaanbaar geworden. Zij kon ze niet meer horen noch zien en,
op haar herhaald en dringend bevel, werd het uurwerk weggenomen en in de keuken
gehangen. Maar Reus kwam thuis en vroeg, reeds op voorhand misnoegd, waarom
die klok verplaatst was. Lisatje zei het hem, bedeesd. Hij slaakte een ruwe vloek, hij
nam ze van de muur af en droeg ze weer met vermaledijdingen in de mond, op haar
gewone plaats in de kamer.
Maria's aangezicht kromp van smart ineen. Zij wrong zich in haar bed, zij zuchtte,
smekend en wenend:
- Och! Doe ze toch weg!
Hij bekeek haar met zijn hatend oog. - Ge ziet ze daar hangen, niet waar? sprak
hij ruw. - Hawèl, ze zal er blijven hangen totdat ge dood zijt. Dan zullen wij ze weg
doen.
Maria's hoofd zonk op haar borst. Zolang hij in de kamer bleef sprak ze geen
woord meer en hield zij hardnekkig haar ogen gesloten; maar toen hij weg en haar
moeder teruggekomen was, keek zij gefolterd weer naar 't uurwerk op, en zuchtte,
smekend, in de gepijnigde halsstarrigheid van haar verlangen:
- Och moeder, doe toch die horloge weg!
Vrouw Beert dorst niet. Zij zelf was bang geworden voor Reus; zij poogde haar
dochter over haar ziekelijke gril te beredeneren.
- Och, moeder, ik smeek u, doe ze toch weg! herhaalde Maria als enig antwoord.
Vrouw Beert, wanhopig, barstte in tranen uit. Wellicht nochtans ging ze de wens
van Maria volbrengen, toen eensklaps de deur van de kamer met geweld open vloog
en Reus, die ze vertrokken waanden, vloekend en tierend vóór het bed gesprongen
kwam:
- Nondemilledzju! Indien gij ze durft wegnemen sla ik u beiden dood!
En een afschuwelijk gekijf greep nogmaals bij dat doodsbed, tussen de
schoonmoeder en de schoonzoon plaats.
Van toen af werd dat uurwerk met zijn wit en blauwe schild en zijn traag,
exasperant getiktak, het bepaald, handtastelijk
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en als het ware verpersoonlijkt zinnebeeld van Maria's marteldood. Van 's morgens
vroeg tot 's avonds laat hield zij er haar tragische, gepijnigde blik op gevestigd, als
had zij er de eindeloze uren van haar doodsstrijd op geteld. Kennissen en vrienden,
vernemend dat haar einde naderend was, kwamen haar bezoeken en voor allen uitte
zij wenend haar klachten over 't uurwerk, als ware dit de uitsluitende oorzaak van
haar ziekte geweest, terwijl ze onophoudend, met de hardnekkigheid van het
vaststaand denkbeeld, smeekte:
- Och, doe toch die horloge weg!
Haar zonderling lijden verwekte weldra een soort van ophef in de Zijstraat en zelfs
in het dorp. Een soort van legende geraakte, nopens die horloge, in omloop; het volk,
geïnteresseerd, kwam zien. Maaie Troet, Oele Feeffe, Moeffe Vrieze, Muimme Taey,
Verool en Luizema; Slimke Snoeck, Donder de Beul, Klod de Vos, Boef Verwilst,
Smuik Vertriest, Clep Sandrie, Bradden Dhondt, Honderd-en-Een en 't Slijperken,
en zelfs Witte Manse en Stoute Treze, zij allen die haar ooit gekend hadden, kwamen
haar beurtelings bezoeken en ganse dagen werd daar nu naast dat bed, waar zij te
sterven lag, gekeven en getwist. Over 't algemeen verwekte zij medelijden en werd
het gedrag van Reus gelaakt; maar deze verdedigde zijn handelwijze met
hardnekkigheid en woede, vloekte en stampte met de voeten, vroeg aan al wie daar
kwam of hij, nondedzju! het recht niet had zijn klok te hangen waar hij wilde. En,
door het paroxisme van zijn haat overweldigd, keerde hij zich dan tot de rampzalige,
zieltogende om, haar in het aangezicht schreeuwend:
- Maar sterft dan, nondemilledzju! Creveert, dat wij hier rust hebben!
De beide dochters van boer De Waele, die ook eens haar vriendin van vroeger een
bezoek waren komen brengen en dergelijk schouwspel bijwoonden, waren wenend
uit het huis gevlucht.
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XXXII
Op Lichtmisavond begon de doodsstrijd. Zij was de ganse dag veel beter geweest,
maar met het aansteken van de lichten begon zij herhaaldelijk over benauwdheid aan
de adem te klagen. Zij vroeg een ei en een glas wijn, die zij met smaak, schier met
gulzigheid gebruikte. Zij vroeg ook, tot driemaal toe op enkele minuten tijd, en als
ware haar haat tegen het uurwerk schielijk verdwenen, aan haar moeder hoe laat het
was, en zonk weldra in sluimering. Om negen uur werd zij plotseling wakker.
- Moeder, sprak zij hijgend en zó flauw, dat men haar schier niet hoorde, - zijn
Kamiel en de kinderen thuis?
Zij opende de ogen, zeer wijd; en haar handen gingen zoekend heen en weer over
de deken.
- Neen, ze zijn hier niet; Reus is eens tot aan de hoek van de straat gegaan en
Selevie en Cies zijn in ons huis, antwoordde vrouw Beert, een weinig over Maria
neerbuigend. Maar eensklaps verschrikt door de starre blik van haar dochter, die
blijkbaar haar antwoord niet begrepen had, keerde zij zich om, liep haastig in de
keuken en fluisterde tot Lisatje, die er op een stoel zat te slapen:
- Haast u, loopt Reus halen, ze gaat sterven!
Het meisje rende naar buiten; vrouw Beert kwam in de slaapkamer terug.
Langzaam, als met aarzeling en op de tenen, naderde zij weer tot Maria. Zij boog
over haar neer, bij 't licht van 't opgedraaide lampje. Zij vroeg haar of zij niets
verlangde.
Een lange, lange stilte was haar enig antwoord. De ogen van de stervende waren
dicht, zij ademde gehort en pijnlijk, als had zij al haar uiterste krachten daartoe
verzameld.
En eensklaps, als het water dat door een dijk breekt, begon zij overvloedig te
wenen.
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Haar moeder barstte ook in tranen uit en verborg zich het aangezicht in de handen.
Maar, na enige ogenblikken, haar droefheid overwinnend, boog zij zich nogmaals
over haar dochter om haar te vragen:
- Maria, zoudt ge niet nog een glaasje wijn drinken?
Angstig, met een doffe kreet, trok zij zich achteruit. Plots, als ging ze bijten, was
Maria's mond wijd open gevallen. Een soort van zucht steeg er nog uit, iets wits
kwam op de paarse onderlip en de vergrote, stijve ogen veranderden eensklaps in
twee glasachtige, strak voor zich starende ballen. Vrouw Beert greep haar hand vast,
hief de arm op. Als lood viel hij neer.
- Maria! Maria! riep ze nog tweemaal; en bevend duwde zij haar dochters mond
dicht. Als lam viel hij weer open.
- Dood! kreet ze dof.
Balduk en Lisa kwamen binnen.
Vrouw Beert was schreiend voor het bed op de knieën gezonken en zat te bidden.
Zij keerde haar betraand gelaat tot de twee inkomenden om, zij herhaalde snikkend:
- Z'is dood!
Lisatje begon ook dadelijk bitter te schreien, Reus, als versteend, sprak geen woord,
het oog op het vervaarlijk aangezicht van de martelares gevestigd.
Er werd aan de voordeur geklopt. Reus, steeds sprakeloos, keerde zich werktuiglijk
om en ging openen.
't Was Beert, met enkele buurvrouwen, waaronder Maaie Troet en Oele Feeffe.
Deze hadden Lisa zien lopen, zij kwamen, het einde vermoedend, eens zien en hun
hulp aanbieden. Reus, zonder een woord, bracht ze binnen.
Bij het lijk gekomen gaf Beert blijken van luid misbaar. Hij begon overvloedig te
wenen, hij herhaalde onophoudend, terwijl hij wanhopig het hoofd schudde:
- Alzo een braaf jong! Alzo een braaf jong! En zo vroeg moeten sterven! Wat zijn
dat toch dingen!
Ook Maaie Troet en Oele Feeffe schreiden. De weduwe Balduk, ontwaakt,
vergenoegde zich met onnozel het hoofd te schudden.
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XXXIII
In de keuken was het vuur in de uitgedoofde haard weer aangestoken en had men
water te warmen gehangen. Maria moest afgelegd worden en de beide gezelhnnen
van de dode boden vrouw Beert hun hulp aan. Zij verdwenen alle drie in 't
nachtvertrek.
Nieuwe bezoekers kwamen binnen. Op korte tijd was het keukentje opgepropt
met volk. Slimke Snoeck, Donder de Beul en gans de roversbende; Moeffe Vrieze,
Muimme Taey en al de anderen waren daar weldra aanwezig. Reus, halsstarrig in
zijn sombere houding verdiept, zat zwijgend op een stoel, naast de haard.
Na ruim een halfuur werd door vrouw Beert de kamerdeur geopend.
Langzaam en stil, op hun tenen, traden zij, met een plechtige uitdrukking op het
gelaat, binnen. En een eerbiedige ontroering greep hen aan, naarmate zij het lijk van
Maria ontwaarden.
Men had haar schoon, haar weelderig, zwart haar gekamd in twee golvende vlechten
langsheen de blanke slapen. Een klein, sneeuwwit nachtmutsje bedekte haar hoofd,
met de strikken onder haar kin gebonden; haar ogen waren dicht, een in de hals
geplaatst gebedenboek hield haar mond toe. Twee kaarsen brandden voor een
Christusbeeld, op een klein tafeltje, dat nevens 't bed geschoven was; en daarin lag
ze, tot aan de borst door 't blanke linnen overdekt, met de dunne, als moede
uitgestrekte armen erboven, zó kalm en mooi, als in een onuitsprekelijke zachte slaap
gedompeld. En haar gelaatstrekken waren gelouterd door die geheime,
ondoordringbare en onbeschrijfelijk verlieven uitdrukking, die aan sommige doden
een schier tastbare superioriteit boven de levenden schijnt te geven.
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Ontroerd, geschokt, met tranen in de ogen, knielden de bezoekers neer. En eensklaps,
terwijl een toonloze, als het ware uit de grond komende stem de eerste gebeden van
de rozenkrans opzei, deed een dof en woest gesnik alle hoofden omwenden. 't Was
Reus, die door een plotselinge droefheid overweldigd, zijn onweerhoudbare klachten
uitboezemde. Men zag hem, als wanhopig, de beide handen aan zijn slapen slaan en,
door Donder de Beul en Klod de Vos gevolgd, in de keuken verdwijnen.
De rozenkrans was geëindigd, de nachtwake begonnen. Al de bezoekers,
uitgenomen Maaie Troet en Oele Feeffe, die bij het lijk zouden blijven, hadden de
kamer, en enkelen het huis verlaten. De overblijvenden hadden zich in de keuken op
stoelen gezet of ten gronde neergehurkt en een begin van stil gesprek aangevangen.
Allen waren het eens om de goede hoedanigheden van Maria te roemen en haar dood
te betreuren. Maar zij poogden de ouders, de man en zichzelf te troosten. Maria was
braaf, zeer braaf, maar zij had toch waarlijk geen gezondheid om er lang mee door
de wereld te geraken. Ja, zij hadden het allen sinds lang bemerkt en tot elkander
gezeid: Maria moest het ‘herpakken’, pogen die hoest te overwinnen, of zij was
‘verbatterd’1. Wat Reus betrof, die moest er trachten een reden van te maken.
Natuurlijk was het lastig, maar waartoe zou het baten dagen en nachten te treuren en
te wenen. Hij moest aan zijn oude moeder en zijn beide kinderen denken. Het beste
wat hem overbleef was zo gauw mogelijk te hertrouwen. En zij maakten weinig
bedekte zinspelingen op Lisatje, die hun als een juist gepast gevonden tweede vrouw
voorkwam. Deze allusie ontroerde de beide geïnteresseerden ten diepste. Lisatje
barstte opnieuw in overstelpende tranen uit en Reus, ook wenend en zich de haren
uit het hoofd rukkend, zei dat hij de ellendigste mens ter wereld was en hij zich van
het leven brengen zou, indien niemand met hem medelijden had. Alsdan, van
lieverlede, liep het gesprek over ziek zijn in het algemeen en weldra over kennissen
en buren, over gebeurtenissen hier en daar, over het een en het ander, zodat de dode,

1

Verloren.
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zoniet vergeten, eindelijk toch als onderwerp van samenspraak verlaten was.
Te middernacht onthaalde vrouw Beert de steeds talrijke aanwezigen op koffie
met boterhammen. Dit bracht een zekere verkwikking, een soort van gedempte
opgeruimdheid teweeg en Donder de Beul vroeg halfluid of men niet eens ‘een
dikken1 zou uitleggen’ om een liter jenever te laten halen. Niemand vond daar bezwaar
in en enkelen van de roversbende begonnen reeds in hun ondervestzakken te tasten,
toen Beert, steeds zeer weemoedig, verklaarde dat hij het voorstel bijtrad, maar dat
hij ook alles op zich nam, daar hij niet dulden zou, dat iemand ‘op zulk een avond’
een cent van zijn eigen geld verteerde. Deze verklaring verwierf de algemene
goedkeuring en, na een korte discussie in welke herberg men de drank zou nemen,
ging Boef Verwilst, in de Gloeiende Koteraar, bij Klakke Maerschalck, met wie de
schelmen zich verzoend hadden, de gewenste liter halen.
Maaie Troet en Oele Feeffe hadden een ogenblik de slaapkamer verlaten om in
de keuken een kop koffie te drinken en een boterham te eten. Zij trokken schier
dadelijk, met gewichtig, neerslachtig aangezicht weer binnen en weigerden een borrel
te aanvaarden, als Boef Verwilst met zijn fles teruggekomen was. Allen vonden dat
zij gelijk hadden, dat men aan de dode deze eerbiedige ontbering schuldig was. En,
bepaald gezellig thans, begonnen zij, in de damp van de aangestoken pijpen, hun fles
te ledigen. Het was een algemene verbazing toen men ondervond hoe gauw ze leeg
was. - Nondedzju! Dat was geen liter, fluisterde Boef, de fles omkerend; - die schelm
van een Klakke heeft ons bestolen! Maar Beert, tot verzoening gestemd, telde met
weke ogen de aanwezigen en verzekerde dat men met ‘veertien’ niet meer dan
anderhalve druppel uit een liter schenken kon. Daarop werd een nieuwe discussie
aangevangen. Honderd-en-Een beweerde dat hij eens te Lauwegem, op de ‘travaux’
vierentwintig volle druppels uit een potfles had geschonken en dan nog een klein
beetje voor zichzelf over had. Maar Slimke Snoeck, vuurrood, loochende met
gemaakte ruwheid dit ge-

1

Stuk van vijf centen.
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zegde. Hij was erbij geweest, toen het gebeurde, verzekerde hij; hij had de druppels
geteld en er slechts tweeëntwintig zien uitschenken, tot zover dat zijn beurt zelfs
voorbijgegaan was en dat hij zijn deel van de drank niet gekregen had. 't Gesprek
klonk luider, al de aanwezigen passioneerden zich voor de zaak: het werd een ernstige
beraadslaging hoeveel druppels men wezenlijk uit een potfles schenken kon. Bradden
Dhondt stelde voor de fles met water te vullen en ze in getelde druppelglazen te
ledigen, toen Beert, ontroerd, met autoriteit zei:
- Laat zijn, ik zal u d'akkoord stellen. Gaat en haalt een verse liter, Boef.
En, met een trillende stem, terwijl de schelm reeds aan de deur was, voegde hij
erbij:
- Gaat naar het Stinkerken, ditmaal, Boef. Indien we dan nog een fles drinken,
zullen we er naar de Gelapte Sjako om gaan. Wij moeten met eenieder trachten
overeen te komen; wij mogen geen lieve vrienden hebben.
Van toen af was het laatste gevoel van beklemdheid verdreven en vlogen de lange,
eentonige uren van de nacht heen, zonder dat men er zich rekenschap van gaf. Nog
tweemaal werden, met stipte billijkheid, verse liters jenever uit de herbergen gehaald
en het gezelschap zonk meer en meer in een staat van gelukkige vergetelheid, toen
eensklaps iemand zei:
- Maar vindt ge niet dat het hier zo naar de rook stinkt? Allen keken op en staarden
snuffelend en zoekend om zich heen. Zij vonden niets, maar een van hen, de
slaapkamerdeur opentrekkend, sprong half verstikt terzijde, door een rookwolk
achteruitgedreven.
Zij snelden in de kamer. Een bloedkleurige vlam brandde beneveld in de rook, de
kreten: - Brand! Hulp! Water! weerklonken woest. Maaie Troet en Oele Feeffe, in
bezwijming van hun stoelen gevallen, werden buiten gesleept. Een eerste emmer
water werd sissend in het vuur gegooid.
't Was nog maar een begin van brand; men was het dadelijk meester. En toen
deuren en vensters wijd geopend waren, begreep men hoe het moest gebeurd zijn:
de beide wachtsters waren in slaap gezonken, een van de kaarsen was om-
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vergevallen en had het vuur aan 't bed gestoken. De helft van 't Christusbeeld en de
ene zijde van het tafeltje waren tot zwarte kool verzengd, het bed begon te branden
toen men er op gekomen was. Aan Maria zelf was nog niets geschonden.
't Geweld van de opschudding had de halfdronken bezoekers gans nuchter gemaakt.
Zij koutten driftig en luidruchtig over de gebeurtenis, in hun schrik het gevaar
vergrotend waaraan zij ontsnapt waren. De verbrande plek in het bed werd met een
wit linnen doek bedekt. Maaie Troet en Oele Feeffe, tot het bewustzijn teruggekomen,
werden als ‘nietswaards’ uitgescholden en bespot. En, om de ontroering af te spoelen
werd, onder algemene goedkeuring, in de Gloeiende Koteraar een laatste liter jenever
gehaald. Eén enkel, wat hij ook dronk, bleef halsstarrig somber en stilzwijgend: Reus.
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XXXIV
Er moest voor de begrafenis gezorgd worden. Maria, als behoeftige, had recht op
een kosteloze teraardebestelling en het Armenhuis zou de kist leveren.
De volgende dag, met de schemering, werd deze door twee mannen aangebracht.
Zij was vervaardigd uit ruw, ternauwernood geschaafd wit hout, met een zwart,
onbehendig geverfd kruis van boven. En een kreet van verontwaardiging steeg op
uit de harten van de ellendelingen, die ze omringden, toen men, bij het openmaken,
constateerde dat de bodem uit een oude, vermolmde en doornagelde, op sommige
plaatsen nog door grijze en groene verfvlekken bezoedelde deur was vervaardigd.
- Smerige, gierige beesten! raasde, woedend, Honderd-en-Een.
- Men zou ze moeten vermoorden! riep vloekend, met gebalde vuisten, Donder
de Beul. - Zij hebben haar kist uit een oude varkenskotdeur gemaakt!
En iedereen zei het zijne, allen hadden een vermaledijding op de lippen, bij het
gezicht van die smaad, die hen, armzaligen, zó rechtstreeks trof. Reus, somberder
dan ooit, woonde, steeds zwijgend, alles bij.
Een tweede nacht verliep; Maria werd geldst. 's Avonds te voren had de doodsklok
- de klok van de armen - een korte, vlugge poos geluid; 's morgens vóór de begrafenis
weer. Te acht uur werd het lijk gelicht en naar de kerk gedragen.
Het was een koude, gure wintermorgen. Het had 's nachts gesneeuwd en daarna,
bij heldere maneschijn, gevroren; maar met de morgen was een nevel opgekomen,
die nu de straten in zijn treurige sluier hulde. Als een naar, angstwekkend visioen,
stapte de stoet daarin vooruit. De vier naaste buren: Klakke Maerschalck, Bradden
Dhondt, Smuik Vertriest en
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Boef Verwilst, droegen de kist op hun schouders. Onder het eertijds zwart, maar met
de jaren vaalros verkleurde doodskleed der armen met zijn vuilgeel kruis en zijn
vuilgele franjes, tekende de kist haar akelige vormen af. Reus en Beert gingen er op
de eerste rij, naast de wenende vrouw Beert en Lisatje achter. Op hen volgde, in hun
versleten, verflenste, en verschoten kapmantels verborgen, de ellendige stoet van de
vrouwen en het laatst kwamen de mannen: Slimke Snoeck, Donder de Beul, Klod
de Vos, Honderd-en-Een, het Slijperken, de ganse bende.
Zij gingen huiverend, met hoge schouders en blauwrood gelaat. De adem kwam
dampend uit de monden, het getrappel van de klompen ging klagend, over de
kermende sneeuw. Vóór het gemeentehuis kwamen Elodie en Siednie De Waele de
stoet vervoegen. Hier en daar, langsheen de Grote Dorpsstraat, verschenen de
nieuwsgierige bewoners op de drempels van hun huizen.
Aan de ingang van het kerkhof kwam Mijnheer Verraert, de onderpastoor, de
lijkstoet met kruis en vanen tegemoet. En 't was alsof alles in die treurige begrafenis
versleten en vernederd zijn moest; 't was als bestond er een afzonderlijke livrei voor
armen-rouwplechtigheden: het koorhemd van Mijnheer Verraert was van onder
gescheurd en onrein: de vuilrode rokken van de koorknapen waren met donkere
vetvlekken bezoedeld en ook de vanen hadden die grauwzwarte of vaalgroene, op
sommige plaatsen bijna dofkoperkleurige tint, die kleur van de armoede, die aan de
dood een zo aangrijpende gedachte van akeligheid bijzet.
Kort van duur was de plechtigheid in de kerk. Slechts een twintigtal personen
waren, behalve de verwanten en kennissen in de kerk aanwezig; en toen Mijnheer
Verraert het ‘tremens factus sum ego’ gezongen en, in het rond wat wijwater gesproeid
had, ging hij zó haastig, met zijn koorknapen weer buiten, dat de lijkstoet hem schier
niet volgen kon. De put was aan het ene uiteinde van het kerkhof gegraven, aan de
voet van de kloostermuur, dichtbij een bosje magere acacia's, treurwilgen en
pijnboompjes. De bodem was er vochtig, de rijken wilden er niet liggen. Rondom
de kerk en in het midden van het kerkhof, bevonden zich talrijke
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zerken en kruisen; daar prijkte er geen enkel.
Aan de rand van het graf gekomen, zetten de dragers de kist boven twee sterke
touwen neer. Het doodskleed werd er afgenomen en gevouwen; de kist, door de
grafmaker en zijn helper met de touwen opgetild, zonk, hol roffelend, in de akelige
diepte. Aller hoofden waren ontbloot, er heerste een eerbiedige stilte, die slechts
onderbroken werd door het gemompeld Latijn van de pastoor en het plechtig gebrom
van de doodsklok op de toren, terwijl de grafmaker, wachtend, met zijn spade in de
hand gereed stond.
‘Pater noster’, zei de geestelijke. Al de aanwezigen knielden. Hij zwaaide nogmaals,
met zijn kwispel, wijwater over de gebogen hoofden. En na enkele, luider uitgesproken
woorden, keerde hij zich om en vertrok, door zijn koorknapen gevolgd.
De grafmaker was aarde op de kist begonnen te werpen. De lijkgenoten waren
opgestaan en hadden hun hoofden gedekt. Zij kwamen nader, reikhalzend in de
groeve kijkend. Men zag het aangezicht van Luizema, nieuwsgierig tussen de benen
van Clep Sandrie en Klod de Vos verschijnen. Beert, zijn vrouw en Lisatje weenden.
Reus, 't gelaat steeds somber en ondoordringbaar, staroogde in de kuil.
Donderend vielen de eerste tot steen vervroren klompen op de kist neer. Het was
alsof ze bij elke slag ging barsten. Reeds tweemaal had het hout onheilspellend
gekraakt en iemand vroeg, aan de grafmaker:
- Zou ze niet breken: toen deze, die daar vermaak in scheen te vinden, een nog
grotere kluit liet neervallen.
Een dof gebons, een kraken van barstend hout, een gruwelkreet van
achteruitdeinzende aanwezigen, weergalmden terzelfder tijd. Een van de zijplanken
was gesprongen en, spalkogend, ontwaarden de verschrikte lijkgenoten een gedeelte
van het wasgeel aangezicht van de dode, met haar wit nachtmutsje, boven de fraaie,
zwarte, over de slapen neergezonken lokken.
- O! klonk de afschuwkreet. De handen krompen ineen en een gebrom van in de
keel verkropte vloeken en vermaledijdingen weerklonk, terwijl de grafmaker, bevend
en verlamd zijn euveldaad aanstaarde. Maar plots kwam hij tot het
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bewustzijn weer. Hij vatte zijn spade krachtiger ter hand, hij nam een schopvol fijne
aarde van de hoop en, als een herhaling van de afschuwelijke aanslag, waaronder
Maria jaren tevoren, ginds in de zandweg, tussen Akspoele en Brakel bezweken was,
werd nu, in de dood, dat mooi en rein gelaat, dat heerlijk geschapen lichaam, geboren
en gevormd tot het genieten van geluk en liefde, ook door de aarde van het graf,
bezoedeld en verkracht. Eén voor één, in het geluid van de doodsklok, dekten de
sneller neervallende schopvollen aarde de mond, de ogen, het voorhoofd, de schone,
zwarte lokken. Een stipje wit, van 't hemd, boven de linkerschouder, bleef het langst
weerspannig. De aarde viel erop neer en rolde eraf, onophoudend, als een pareltje,
het wit stipje weer ontblotend. Een kluit bedekte het ook eindelijk. Men zag niets
meer dan de grauwe eentonigheid van 't graf.
Langzaam, alsdan, huiverend in de ijzige wintermorgen en, bij het eindigend
gebrom van de doodsklok op de toren nog eens 't hoofd omwendend, verlieten de
makkers Maria voor eeuwig.
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Sursum Corda!
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Eerste deel
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I
Gilberts eerste gewaarwording, toen hij die morgen ontwaakte, was als een schok
van onttovering en verwonderde droefheid. Een zware zucht steeg uit zijn boezem,
een zweem van treurnis, van diepe, moedeloze treurnis kwam op zijn mooi, bleek,
serieus gelaat van peinzer; en hij trok werktuiglijk, als om iets akeligs van zich af te
weren, zijn rechterarm van onder de deken, terwijl, in de zachtschemerige klaarte
van de kamer met haar neergelaten grauwe rolgordijnen, zijn nog slaperige ogen
vreemd-verwilderd vóór zich staarden. Maar plots verhelderde zijn aangezicht. Een
straal schoot uit zijn oog, een glimlach van geluk kwam op zijn lippen. O! hij bedroog
zich; hij was de speelbal van een hersenschim: hij onderging eensklaps de scherpe,
verrukkende sensatie dat de realiteit, het ontwaken geenszins een onttovering, maar
wel de verwezenlijking, de voortzetting was van de zoete, bekoorlijke droom, die
hij gedurende zijn slaap had meegeleefd.
Hij zette zich overeind, schielijk geheel ontwaakt, de glimlach van geluk
geaccentueerd op zijn verlevendigde wezenstrekken, de helderbruine ogen als met
een schittering van triomf bezield; en de hand uitstrekkend naar het beddetafeltje,
dat in zijn bereik stond, nam hij een boek, of liever, een brochure met bleekgroene
omslag ter hand, legde zich, met een zucht van welzijn, weer achterover en begon
die te doorbladeren.
Doch de neergelaten rolgordijnen hinderden hem 't gezicht: hij richtte zich opnieuw
halfop, kroop op zijn knieën tot aan 't voeteneinde en, zover hij kon over de sponde
uitgerekt, greep hij, achter het steenrode hanggordijn van 't eerste venster, het touw
van de store vast en trok die op. Een vloed zonnige klaarte stroomde de slaapkamer
binnen, ter-
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wijl de jongeling, een weinig huiverend, haastig onder de deken terugkroop, zijn
boekje in de hand.
Zo had zich dus het lang geliefkoosd ideaal toch eindelijk begonnen te
verwezenlijken! Sinds drie maanden had hij met vier van zijn Lovergemse vrienden,
evenals hij ontschikten in het buitenleven, een genootschap, de ‘Letterkundige en
artistieke Vriendenkring van Lovergem’ gesticht, en gisteren hadden ook al de andere,
trapswijs aangeworven leden, ten getale van negentien, zich in zijn huis rond een
gezellig avondmaal vergaderd, om er, nog ongelovig schier, de verschijning van het
eerste nummer van de door deze sociëteit uitgegeven revue te vieren.
Jawel, een revue. Een tijdschrift van het aanlokkelijkst en lachendst uiterlijk,
beslaande tweeëndertig pagina's druk, onder een lichtgroene omslag en de titel Orgaan
van de letterkundige en artistieke Vriendenkring van Lovergem; op mooi papier
gedrukt bij een Gentse uitgever en, als eerstelingsnummer, samengesteld uit vijf
bijdragen, een van ieder van de vijf stichtende leden.
En welke verbazing, ja, in het eerst spottende verbazing, aldra gevolgd door
vreugdekreten en uitbundige geestdrift, toen Eugène Durand, de jongste van 't
gezelschap, na een ogenblik verdwijnen, in de eetzaal was teruggekomen, met een
heel pak exemplaren van die sierlijke revue onder de arm en, rond de tafel gaande,
die aan de leden was begonnen uit te delen! Zij twijfelden nog, de stijfhoofdigen; zij
dachten dat het een fopperij was; het was hun niet voldoende het tijdschrift in de
hand te krijgen, het te betasten; zij hadden het moeten openen, doorbladeren en er,
met blinkende ogen, met glimlachende lippen en van verrassing blozende wangen,
fragmenten uit lezen, alvorens te kunnen geloven dat het een werkelijke waarheid
gold.
Toen was het, gedurende ettelijke stonden, een opgewektheid en een brouhaha
zonder einde geweest. In de eetzaal, alle andere geluiden beheersend, had men niets
meer gehoord dan een aanhoudend geruis van omgevouwen en opengesneden papier;
men zag niets meer, vóór de gretige, van vreugde stralende gezichten, dan een
wemeling van witte of lichtgroene bladzijden, fladderend als wieken van gevangen
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vlinders in de handen.
En dan had men champagne gedronken, veel champagne. En men had heildronken
uitgebracht, redevoeringen gehouden. Men was als onder de betovering van een
herleving, van iets verfijnds, iets ideaals, hoog, hoog verlieven boven het alledaagse
van 't gewone dorpsleven. Het was alsof de edele kenspreuk van de nieuwgeboren
maatschappij, het door Gilbert voorgestelde en door hen allen met geestdrift
aangenomen Sursum Corda! hun waarlijk reeds het hart verhief, hun de geest en het
gevoel verfijnde, hun een waardigheid en een naijver mededeelde, waarvan de
weerschijn straalde, edel en deftig, op hun bezielde gezichten. Ja, allen hadden zich
als in een andere sfeer vervoerd gevoeld, drijvend als op vleugelen naar iets schoners
en iets beters, naar een nog onbekend zielverheffend leven. Zelfs de meest sceptische
spotters waren eensklaps ernstig geworden, de peinzende blik strak starend vóór zich
heen gericht; een van de dames, mevrouw Lauwereijnssens, was eensklaps begonnen
te wenen, overweldigd door een behoefte tot wenen, zonder te weten waarom. Bij
het afscheidnemen hadden al de dames, ontroerd, vertederd, elkaar omhelsd, terwijl
de heren een warme, krachtige, lange handdruk wisselden, als wapenbroeders, als
trouwe eedgenoten. En, daar het reglement van de maatschappij toeliet, de
vergaderingen, naar goedvinden in de verschillende huizen van de medeleden te
verplaatsen, had men, om te sluiten, en op dringend verzoek van het lief mevrouwtje
De Cock, de eerstkomende maandelijkse zitting, te Amertinge, in haar huis belegd.
Te Amertinge! Bij de inroeping van dit enkel woord vloog Gilberts gedachte
pijlsnel door de ruimte en, in verbeelding, zag hij zich eensklaps weer in een
ouderwets huis, streng en imposant van uiterlijk. Hij zat in een Vlaamse eetzaal,
gemeubileerd met oude eiken kasten, de somberbruine wanden vol oud porselein,
een zaal die als het ware tot contrast gemeenschap had met een aangrenzend serretje,
vol groen en zonneschijn en door welks openstaande buitendeur men het golvend
grasplein en de allees en lovers en de bloemen van de tuin ontwaarde. En terwijl hij,
onder het gebruiken van een glas wijn, met dokter De Cock en zijn vrouw, die hij
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voor het bezoek, dat zij hem na het overlijden van zijn moeder gebracht hadden,
kwam bedanken, aan het praten was, was er eensklaps, naar het huis toe komend, in
de tuin een allerbekoorlijkste verschijning opgedaagd: een slank, blond, rozig meisje,
in lichtblauw zomergewaad, gans badend, gans levend in blond-wemelende
zonneglans, dat met de glimlach van het geluk op de lippen, als een levende uitstraling
van jeugd en van gezondheid, in de serre was gekomen, en van de serre in de eetzaal,
schielijk onthutst en vreemd, daar een onvermoede bezoeker te vinden. Het was
Irène, de oudste dochter van de dokter, sinds Pasen uit de kostschool teruggekeerd
en die Gilbert sedert menigvuldige jaren niet meer gezien had.
Was het haar frisse, jeugdige schoonheid, de verrassende bekoorlijkheid die uit
haar straalde, of waren het vooral de poëtische omstandigheden waarin die lieflijke
verschijning vóór hem oprees, welke plotseling op hem een indruk maakten? Dit zou
hij bezwaarlijk hebben kunnen zeggen doch sterk, zeer sterk voelde hij zich schielijk
aangegrepen.
Zij had zich, nadat de eerste groeten met hem waren gewisseld, in het gezelschap
neergezet en naar 't gesprek geluisterd, zonder er deel aan te nemen. En hij, gans
bleek in zijn zwarte rouwkleren, en wiens gemoed ook als het ware voor eeuwig door
een sluier van stille, onderworpen melancholie beneveld scheen, hij had zich ineens,
als uit een smartvolle lethargie ontwaakt, gans opgewekt gevoeld. Hij was levendig
begonnen te praten; zijn benauwde longen hadden zich wijder geopend, een lucht
van herleving inademend; zijn droeve ogen hadden geglinsterd, gevestigd ergens
ginds ver, heel ver, op een schielijk verrijzende dageraad van een nog onbekend
geluk en leven. En, hoe zonderling: terwijl hij daar zat, terwijl hij met dokter De
Cock en zijn vrouw over onverschillige dingen sprak, had, met een ongelooflijke
helderheid en snelheid, de bekoorlijke illusie zich gepreciseerd, gematerialiseerd;
hij zag en voelde zich in verbeelding hartstochtelijk verlievend op Irène, haar huwend
in een paroxisme van volzaligheid, genietend bij haar een geluk, zó volmaakt, zó
goddelijk dat hij er als vernield door werd.
't Was maar een weerlicht. Het troeblante visioen verzwond,
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hij stond opnieuw, ietwat verbluft, vóór de realiteit, de realiteit die hem haar toonde
als een kind nog, en hij een man, twaalf jaar ouder dan zij, door eenzaamheid en
smartelijke levensondervindingen maar al te vroeg gerijpt.
Hij vertrok en dacht niet meer aan haar. Gedurende weken en maanden dacht hij
er niet meer aan als had zij nooit bestaan. Maar op een dag, zonder dat enig vatbaar
ontwikkelend verschijnsel zijn geest daartoe voorbereid had, kwam haar verleidend
beeld met de aanlokkende illusie van levensgeluk, die haar poëtische verschijning
in hem verwekt had, weer in hem opdoemen. De betovering duurde een ogenblik en
zij verzwond opnieuw. Maar zij liet in zijn geest een spoor na. Het was iets vaags
en zoets, meer een symbool dan een realiteit, een symbool van geloof in een nog
mogelijk geluk, een visioen dat nu van tijd tot tijd terugkwam, aldra meer en meer,
eindelijk obsederend en kwellend, steeds duidelijker verpersoonlijkt in haar, en zij
steeds omgeven van diezelfde betoverende, bijna immateriële atmosfeer van
verschijning, van blonde en blauwe godin, badend in blond-wemelende zonneglans,
zoals zij de eerste maal vóór hem was opgedaagd.
In wezenlijke gedaante had hij haar sinds die dag niet meer teruggezien. Buiten
zijn de betrekkingen tussen personen, die verschillende dorpen bewonen, ook zo
moeilijk en zeldzaam, tenzij onder verwanten of intieme vrienden, en dit was het
geval nog niet met de families De Cock en Van den Steen. Men ontmoette elkander
hoogstens twee of driemaal 's jaars, op diners of bijeenkomsten, ten huize van
gemeenschappelijke vrienden, en menige maand had kunnen verlopen alvorens zij
weer met elkander in betrekking kwamen, had Gilbert de gelukkige gedachte niet
gekregen van de stichting van die Vriendenkring, waarin de dokter en zijn vrouw
onmiddellijk als leden bijgetreden waren en die ook bestemd was om nog zoveel
andere, hier en daar op de buiten verspreide vrienden rond een verlieven vermaak te
scharen.
Gilbert, roerloos uitgestrekt op de rug, had zijn exemplaar van 't tijdschrift terug
toegevouwen. Zijn peinzende blik staarde nu door het venster naar de naakte kruinen
van de
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hoge bomen van zijn tuin, badend in winterzonneglans...
Hij had ook Irène op zijn avondmaal uitgenodigd, en zij was niet gekomen. 't Is
waar: hij had nog andere jonge meisjes, dochters van zijn vrienden, gevraagd en ook
geen enkele van hen had haar ouders vergezeld. Hij had er een soort van spijt van
ondervonden, en die eerste algemene vergadering, hoe goed gelukt ook, liet hem uit
dien hoofde een vage indruk van onbevredigdheid na. Hij besefte dat de deelneming
van de meisjes onontbeerlijk was om de jonge maatschappij met een gloed van jeugd
en opgewektheid te verlevendigen; hij onderging het mishagend gevoel dat zonder
hen aan zijn onderneming iets ontbrak, iets compleets, decisiefs, de vaste kloeke
basis, die het succes verzekert.
Zou hij, die de Vriendenkring gesticht had als een protest tegen de domheid, de
bekrompenheid en de vooroordelen van het dorpsleven, wellicht met zijn onderneming
schipbreuk lijden, omdat zij zelf, die hem bewuste hinderpalen moesten helpen
bevechten, er hem soortgelijke voor de voeten plaatsten! Zou de domste van alle
pruderieën zelfs in de Vriendenkring de jonge meisjes en de jongelieden van elkaar
verwijderd houden, net zozeer als zij gescheiden waren door de ongerijmde en
verfoeilijke conventies van hun stand in 't buitenleven?
Trapswijs hadden die onbehaaglijke gedachten Gilberts bezield gelaat opnieuw
als met een sluier van ontgoocheling bedekt. Hij bleef strak peinzend voor zich heen,
door 't venster staren, in de verre blauwe ruimte van die heldere wintermorgen, en,
van lieverlede, de helling van treurige herinneringen afdalend, herleefde hij, in
verbeelding, een deel van zijn verleden.
Plotseling, als door een toverroede geraakt, zag hij zichzelf twaalf jaar achteruit,
in een plechtige omstandigheid van zijn leven.
't Was op een stikkende augustusdag, in een immense, ronde, hoge zaal, versierd
met wapentrofeeën en vlaggen; vervuld met een saamgeperste, woelende en krioelende
menigte. In dichte rijen langs de trapswijze oplopende banken van het amfitheater
zaten, een brede halve cirkel vormend, de leerlingen van 't Atheneum. Daarachter
en daar-
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boven in de twee, boven elkander lopende galerijen, verdrongen zich de ouders, de
vrienden en kennissen, de nieuwsgierigen. In het midden van de zaal stond een hoge
tribune, omringd van talrijke, groenfluwelen zetels, waarin bejaarde, kaalhoofdige,
of witharige, schitterend gedecoreerde en gechamarreerde heren zaten. Achteraan,
op een met vlaggen en schilden versierd balkon, bevond zich een
fanfarenmaatschappij: een prijsuitdeling.
Een professor, op de tribune, kondigde met luider stem de namen van de leerlingen
af, alsook de prijzen en onderscheidingen, die zij behaald hadden; en de leerlingen,
bij het aanhoren van hun naam hun plaats verlatend, kwamen, begeleid door de
toejuichingen van het volk en somtijds door de schetterende tonen van de muziek,
uit de hand van een van de oude, kale en gedecoreerde heren, hun beloning ontvangen.
Een talrijke menigte waren zij; eerst de jongsten en kleinsten, dan trapswijs de
groteren, de ouderen, flinke jongemannen reeds. Sommigen waren bedeesd,
beschaamd, met aarzelende gang en neergebogen, blozend hoofd; anderen liepen
stout, vrijpostig schier, de trappen van 't amfitheater af en die van de tribune op,
glimlachend, op hun gemak, de ogen blinkend, met een soort van ruk hun prijzen uit
de handen van de oude, deftige heren nemend.
En zo, op een gegeven ogenblik, riep de professor ook zijn naam af: Gilbert Van
den Steen...
Hij zag, hij voelde zich nog opstaan en de trappen afstijgen, eerst vlug, de wangen
blozend, het hart met grote slagen kloppend, als het ware van de grond opgelicht;
dan trager, aarzelend, dralend, de wemelende aangezichten om hem heen als
versmolten in een nevel, toch nog te vroeg op de tribune, zo lang was de opsomming
van de prijzen, die hij dat jaar - zijn laatste in het Atheneum - had behaald. En, in
het gedonder van handgeklap en gejuich dat, begeleid van de meeslepende tonen van
de Brabançonne, op de afkondiging van de professor volgde, zag hij de oudste,
kaalste en meest gechamarreerde van de heren uit zijn groene zetel oprijzen en tot
hem naderen, met een breed, roodzijden lint, waaraan een gouden eremetaal rinkelde,
wijd opengehouden in zijn beide handen. Minzaam glimlachend, met een tevens
strelend
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en beschermend gebaar, legde hem de oude heer het lint om de hals. Toen hield hij
voor hem een korte aanspraak, door gans de zaal in een eerbiedvolle stilte aangehoord,
een speech waarin hij Gilbert gelukwenste met het schitterend succes, dat hij behaald
had, en waarin hij zijn vertrouwen uitdrukte, dat de eer die hem thans te beurt viel,
slechts het preludium was van talrijke, toekomstige victoriën. Daarop had de oude,
schitterend gechamarreerde heer hem herhaaldelijk en warm de beide handen gedrukt,
en, als een jonge held, was Gilbert terug naar zijn plaats getogen, overladen met
prijzen, vergezeld door de nog geestdriftiger toejuichingen van het volk en de nog
schetterender tonen van de opwekkende Brabançonne.
Papa en mama woonden de plechtigheid bij. Met tranen van ouderlijke trots en
tederheid omhelsden zij hun zoon, en hij, zijn succes en hun geestdrift te baat nemend,
waagde het hun te spreken over een dierbaar ontwerp, een vurig verlangen, dat hij
sinds jaren koesterde, doch waarvan hij nooit een woord had durven reppen, wetend
dat zijn ouders er op voorhand over beslist hadden: hij had hun gevraagd, gesmeekt
zijn studiën te mogen voortzetten, een ‘carrière libérale’ te mogen verkiezen, in plaats
van de betrekking die zij, gans gemaakt, voor hem in bewaring hielden.
Mijnheer Van den Steen bezat op Lovergem een bloeiend nijverheidsgesticht: een
bloemfabriek. Hij kwam reeds op jaren; hij wachtte maar naar de terugkomst van
zijn zoon uit het Atheneum om hem met de handel bekend te maken en hem weldra
aan het hoofd van zijn fabriek te plaatsen. Ook spreekt het vanzelf, dat de zo dringende
begeerte van Gilbert hem en zijn vrouw, die in alles zijn zin volgde, bovenmate
ontstelde. In hun beperkte geest van praktische lieden, voor wie het geldelijk vermogen
en een honorabele, op kloeke grondslagen gevestigde betrekking in de handel het
ideaal en het natuurlijke doel des levens waren, scheen het onbegrijpelijk, ongehoord,
dat hun zoon een enkel ogenblik het voornemen kon hebben een zo zekere, zo
degelijke welstand onder de voeten te trappen, om zich blindelings te werpen in de
strijd om 't bestaan; om te streven naar zij wisten niet welk duister, hersenschimmig,
aan de gezonde
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rede ontsnappend doel. Een dergelijk plan kwam hun als waanzinnig voor, zij zouden
't zich verweten hebben als een tekortblijving aan al hun ouderlijke plichten en bijna
als een misdaad, hadden zij zich niet uit al hun kracht daartegen verzet.
Gilbert voorzag terstond wat ruwe hinderpalen hij zou te overwinnen hebben en
dit bewustzijn maakte hem geheel troosteloos. De strijd tussen wat hij voelde zijn
roeping te wezen en zijn kinderlijke onderdanigheid was lang, hardnekkig, smartelijk.
Gedurende dit zo beslissend tijdperk van zijn leven had hij meermaals het helder,
bijna profetisch voorgevoel, dat de toekomst hem een schitterend lot bewaarde, indien
hij, ondanks alles, de zo machtige impulsie van zijn hart involgde; dat diepe
ontgoochelingen, eindeloze wanhoop, het tenietgaan van zichzelf hem stonden te
wachten, indien hij gehoorzaam de wens van zijn ouders inwilligde.
Hij was voor de levensstrijd geboren. Hij voelde het aan de schat van jeugdige,
rusteloos in hem opwellende geesteskrachten; het was hem een noodzakelijke
voorwaarde van geluk, hij voelde dat hij zijn levensdoel, zelfs zijn plicht miskende,
indien hij er zich aan onttrok. Maar ongelukkig, hij bezat de onverbiddelijkheid van
de kracht niet. Zijn genie trok onstuimig te velde, ter verovering van grote gedachten
en waarheden, maar zijn hart bleef te week, te teder, te gewoonmenselijk: het ontbrak
hem aan de moed om zich tegen de wil van zijn ouders te verzetten. Toen hij tot de
overtuiging gekomen was, dat geen smeken, hoe vurig ook, hen zijn verlangen en
illusies zou doen goedkeuren, hield hij op ervan te spreken. Hij verborg zijn
verbrijzelde droom in de diepten van zijn hart, als een geheim en blijvend ideaal,
met de vage hoop, dat het later misschien nog zou verwezenlijkt worden.
Van toen af begonnen voor hem de treurige jaren van een mislukt leven, alle even
middelmatig en eentonig. Men ontving weinig bezoeken thuis; de familie was beperkt
en wijd verspreid; men had nagenoeg geen betrekkingen met de lieden van het dorp
of van de omtrek. Na enkele maanden was Gilbert volkomen op de hoogte van de
handelszaken. Deze
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geschiedden op een grote schaal, zonder de kibbelarijen van een kleine clientèle; het
was, om zo te zeggen, slechts een machinale bezigheid, die hem in den beginne
interesseerde, passioneerde zelfs, maar waarin hij weldra een tegenzin kreeg en die
hij nog enkel, uit plichtbesef volbracht, toen hij er niets nieuws meer in te ontdekken
vond.
Aldus ontstond van lieverlede in hem de kwelling, waaraan hij zijn talrijke vrije
uren zou besteden. Onttrokken aan zijn geliefde studiën, wendde zijn werkvermogen
zich vooreerst tot lichaamsoefeningen. Het werd hem een betrekkelijk genoegen zijn
krachten en zijn handigheid op materieel gebied te beproeven, terwijl zijn rusteloos
genie hem deed dromen van nieuwe uitvindingen, die ophef in de wereld zouden
maken. Hij leerde beurtelings het ambacht van timmerman, van smid, van
werktuigmaker; maar de zwakheid van de verkregen uitkomsten en het gering
verheffende van het daarmee beoogde doel boezemden hem ook beurtelings een
afkeer in’ voor al die bezigheden en vervulden hem het hart met bitterheid en spijt,
er steeds opnieuw het smartvolle bewustzijn van zijn mislukte roeping verlevendigend.
Het duurde niet lang of hij begon al deze afwisselende tijdverdrijven, die hem een
ogenblik aangelokt en in geestdrift gebracht hadden, te verfoeien en te haten; en,
door een natuurlijke reactie, verdiepte, hij zich weer, met een gevoel van wrange
gretigheid, in de studie. Hij kocht een aantal boeken; hij passioneerde zich beurtelings
voor de vreemde talen, voor de fraaie kunsten, voor de wetenschappen. Hij verslond
hele boekdelen geschiedenis, reisverhalen, romantische en sociologische werken.
Zijn geest werd een levende en verwarde encyclopedie; onophoudelijk gingen nieuwe
horizons voor hem open; hij brandde van verlangen om alles, of, ten minste van alles
iets te kennen. En in de grond van al zijn zoeken lag steeds een heimlijk streven, de
bestendige aandrift naar iets hogers, naar iets beters, naar dat vage ideaal, dat
kwellend-aanlokkende, voor hem als het ware ergens gematerialiseerde ‘Sursum
Corda!’ op welks vleugelen hij ter verovering van de grote waarheden en geheimen
zou gezweefd hebben, hadden de omstandigheden van zijn leven hem daartoe niet
gehinderd en hetwelk hij toch nog
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hoopte eens te zullen bereiken.
Doch alles was hem steeds onttovering en ontmoediging; er was in hem iets
gebroken; een leed, dat steeds terugkwam, doorknaagde hem het hart; een besef van
onoverwinbare machteloosheid maakte al zijn pogingen onvruchtbaar. 't Gevoel van
zijn verlatenheid, van zijn ontschiktheid in zijn levenskring drukte hem meer en meer
't gemoed terneer.
Somtijds alsdan, wanneer die smart hem al te hevig kwelde, liep hij heen, ging
hij, in de stad, een dag met zijn vroegere makkers doorbrengen. Maar ook daar vond
hij niet lang zijn troost. Het leven, dat voor hem scheen opgeschorst te zijn, was met
de anderen steeds vooruitgegaan. Zij hadden zich ontwikkeld in de carrière, die zij
gekozen hadden, terwijl hij, noodzakelijkerwijze, stationair bleef in de zijne; en wat
hem bovenal bedroefde was te bemerken dat zijn afwezigheid hoegenaamd geen
leemte in hun midden had gelaten, terwijl hij toch zo vaak dacht aan hen met een
gevoel van spijt en afgunst. Zij spraken over dingen waarmee hij niet meer bekend
was; zij hadden nieuwe betrekkingen aangeknoopt met mensen die hij niet kende;
zij gingen naar bijeenkomsten, naar feesten, waaruit zijn verwijdering hem
onvermijdelijk gebannen hield. Sommigen zelfs veinsden hem niet meer te kennen,
of schenen hem te minachten, als ware hij tot een lagere stand afgedaald; en toen zij
hem naar zijn eigen werkkring ondervroegen, was het op een toon en met een air van
spottend medelijden, met de zelfzuchtige overwegingen en vergelijkingen van
gelukkige lieden, die een rampzalig geworden makker terugvinden. Weldra, door
het steeds aangroeiend kontrast van hun lot met het zijne, leed hij meer in hun
tegenwoordigheid dan te midden van zijn afzondering buiten. Hij eindigde met ze
te haten, met ze te beschuldigen van een walgelijke onverschilligheid en een
bekrompen egoïsme, en langzamerhand hield hij volkomen op hen te bezoeken, de
een na de ander.
Dit oefende op zijn karakter een beklagenswaardige invloed. Hij werd een
mensenhater, verbitterd op het leven, dat hij van onrechtvaardigheid te zijnen opzichte
beschuldigde; en van lieverlede overweldigde hem een gevoel Van toenemende,
folterende verveling, dat weldra eindigde met hem geheel
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te demoraliseren. Zijn bezigheden, zijn studiën, alles boezemde hem een
onoverwinnelijke afkeer in; hij begon te leven zonder veerkracht, zonder hartstocht,
zonder doel, onder de hem omringende mediocriteit versmacht. En wat zijn walg ten
toppunt bracht, waren de mensen die, bij toeval, in zijn ouders huis kwamen, of die
hij met hen ging bezoeken: handelaars, nijveraars, buiten- of kleinsteedse renteniers,
allen gegoede, deftige, gezette lieden, maar zó bekrompen en burgerlijk van geest,
zó ‘ungebildet’ en doorspekt van kleinsteedse vooroordelen, dat hij in hun
tegenwoordigheid een echte marteling doorstond.
Zijn ouders nochtans, zonder te begrijpen wat Gilbert deed lijden, begonnen zich
over zijn toenemend treurige gemoedsgesteldheid te verontrusten. Het verwonderde
hen dat hij niet gans gelukkig was, terwijl zij toch oprecht meenden hem alle
mogelijke elementen van geluk in het bereik gesteld te hebben. Zij eindigden nochtans
met te veronderstellen, dat het hem wellicht, op het eenzame Lovergem, aan voldoende
uitspanning en afwisseling ontbrak en zij gaven hem de vergunning, zij raadden hem
zelfs aan, zich te vermaken met een tijd te reizen.
Deze gedachte bracht Gilbert plotseling in geestdrift. Och ja, andere streken, andere
volken zien, dát was het wat hem ontbrak, dát wat hem misschien van zijn
ongeneesbare verveling zou verlossen! Hij maakte zijn plannen, hij vertrok. Doch
hij was nauwelijks veertien dagen weg, of hij verlangde reeds terug naar huis,
treuriger, dieper ontmoedigd, meer gedegouteerd van het leven dan ooit. Verre van
hem te genezen had zijn verblijf in den vreemde, alleen te midden van al die
onbekende lieden, hem nog vlijmender zijn eenzaamheid en verlatenheid doen
gevoelen. Het was alsof de voorraad van mistroostigheid, in hem verzameld door
jaren eenzaam en eentonig leven, en die er als een tweede natuur ontstond, hem meer
deed lijden naarmate er nu storing en afwisseling in voorkwam, bijna gelijk die
jarenlang gevangen zittende vogels welke, uit hun kooi gebroken, halsstarrig weer
erheen willen.
Alsdan, met een gevoel van machteloze opstand, besefte hij, dat de kracht van de
gewoonte hem ondanks alles aan zijn
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alledaagse leven gekluisterd had. Hij streed niet langer tegen het onvermijdelijke;
hij gewende zich aan zijn toestand; hij geraakte er weldra toe, in zijn omgeving
belang te stellen en te pogen er de elementen voor zijn geluk te vinden. Het was de
onoverkomelijke aantrekkingskracht, de fatale, tirannieke obsessie van het omringend
leven, die ook hem eindelijk overweldigde.
Zijn vader, als een gegoed, degelijk buitenheer die hij was, geregeld en stipt in
zijn gewoonten, ging driemaal per week, 's avonds, ‘op café’. Reeds meermalen had
hij Gilbert gevraagd met hem mee te gaan, maar de jongeling, in zijn afkeer van de
buitenherbergen, had tot dusver steeds het voorstel van de hand gewezen. Thans zou
hij het eindelijk eens beproeven: op een avond vergezelde hij zijn vader naar de
herberg. Hij maakte er kennis met de dokter, met de notaris, met enkele andere
notabelen. Hij ontmoette er zelfs een paar jongelieden van nagenoeg zijn ouderdom
en maatschappelijke stand; en, indien hij er zich niet vermaakte, hij slaagde er toch
in, zonder verveling en, als het ware bewusteloos, enige uren te slijten. Hij keerde
er terug. Hij werd er een ‘habitué’; hij speelde er kaart met de notaris en de dokter;
hij luisterde er de maren en praatjes van de dag af. Hij had er zijn eigen glas, waaruit
hij dronk; hij had er zijn lange, zwartgerookte kalken pijp, die in het rekje hing, aan
de wand, naast de lange, zwartgerookte pijpen van de andere habitués.
Zo bracht hij een gehele winter door. Maar langzamerhand, met de eerste schone
dagen van de lente, kwam de afkeer van de buitenherberg in hem weer op. Hij geraakte
in opstand tegen zijn zedelijke daling en, verbitterd door deze nieuwe ontgoocheling,
brak hij plotseling met deze verderfelijke gewoonte.
Toen verdiepte hij zich halsstarrig in 't geen zijn laatste hoop, zijn uiterste toevlucht
was: zijn gemeenschap met de natuur. Hij maakte lange, eenzame tochten door het
veld; hij smaakte er de poëzie van, met een sensatie van scherpe, maar onvolmaakte,
wrange wellust. De natuur, de aarde steeds in werking en in baring kwelde hem door
het contrast met zijn eigen eenzame nutteloosheid. Hij zag de oogsten
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wassen, bloeien, rijpen en verdwijnen als geslachten, die hun levenslot volbracht
hebben; de planten, de dieren, de mensen werden geboren, groeiden en
vermenigvuldigden zich om hem heen; hij alleen bleef afgezonderd, onontwikkeld,
zonder doel en zonder waarde in de algemene harmonie van de Schepping. Toen was
het weer in hem een bruuske opwelling van opstand. Hij ook wilde leven, beminnen,
zichzelf vermenigvuldigen. Doch waar? doch hoe? Elk wezen, elk voorwerp dat
leefde, ontmoette 't wezen, 't voorwerp dat hem zou beminnen, dat met hem zou
leven en scheppen: hij alleen bleef steeds ontschikt, onvolmaakt, niet geassorteerd,
vergeten. Wat was het toch dat hem de kracht ontnam te doen gelijk zij allen deden?
Waarom beminde hij, bezat hij, schiep hij niet gelijk alles in de natuur? Hij wist het
niet; hij wilde, doch hij vond niet, hij kon niet. Het was zijn leven, gekrenkt en mislukt
in zijn oorsprong, dat hem steeds van het natuurlijk doel van de toekomst deed
afdwalen.
In dergelijke gemoedsstemming bereikte hij de ouderdom van vijfentwintig jaar.
Zijn ouders oordeelden dat de tijd voor hem gekomen was aan 't huwelijk te denken.
En, evenals zij hem, gans geschapen, het bestaan geschonken hadden, waarvan hij
zou leven, zo droomden zij ook hem de gezellin te geven, met wie hij lief en leed
zou delen. Hun ideaal van huisvrouw was een juffer uit de rijke burgerij, opgevoed
in de stad, maar van buitenafkomst en die er zich genoeglijk in schikken zou, buiten
te leven. Zij hadden er weldra ene in 't oog; de dochter van een rijke nijveraar van
Dalen, een klein, naburig stadje, met wie zij vroeger nog in vriendschappelijke
betrekkingen geweest waren.
Gilbert herinnerde zich nog hoe ontroerd hij was, de eerste maal dat zijn ouders
hem daarover spraken en met wat zonderling gevoel van instinctmatige weerzin hij
erin toestemde hen te vergezellen op een diner, waar hij de bewuste juffer, die hij
hoegenaamd niet kende, zou ontmoeten. En wat een ontgoocheling, wat een vreselijke
ontgoocheling toen hij zich bevond in tegenwoordigheid van haar, die men hem tot
vrouw bestemde!
Zij was lang, bleek en mager, met nietszeggende, bleek-
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blauwe ogen en 't baar gevlochten in een lange, bleekblonde vlecht, die zij, met een
preutsheid, die moest doorgaan voor de kinderlijke naïefheid van een nog zeer jong
meisje, los op de rug liet hangen. Zij droeg een wit kleed, versierd met kanten en
bleekblauwe zijden strikken; en haar grote ijdelheid was haar taille, die dunner was
dan de dunste, die Gilbert ooit gezien had. Hij zat naast haar aan de dis; zij at van
de opgediende spijzen niet; zij leefde schier uitsluitend van melk, zegde zij hem. Hij,
niet op zijn gemak, knikte werktuiglijk met het hoofd, als vage toestemming op haar
gezegden, verbaasd, verstrooid, de wenkbrauwen gefronst, tot kwellens toe
gepreoccupeerd met die dunne taille, die hij, om zo te zeggen, vreesde te zien breken.
Hij keek er tersluiks naar, zijn geest was er bestendig mee bezig, hij had haar willen
vragen hoe het wel mogelijk was met zulk een taille te blijven leven, en of zij heus
niet bang was, dat ze breken zou. Om zijn obsessie een afleiding te geven poogde
hij met haar een gesprek aan te knopen. Zij vertelde hem dat zij haar opvoeding
ontvangen had bij X, de rijkste kostschool van het land. En zij sprak hem van het
verrassend leven in de hoofdstad, van de concerten, van de bals, de feesten, die zij
er had bijgewoond. Hij vroeg haar of zij hield van het buitenleven, van de natuur. O
neen, zij had er een afschuw, een gruwel van, tenzij, voegde zij er meesmuilend bij,
als men er elke dag een feest zou hebben, in het gezelschap van beschaafde lieden
uit de stad. Het was als een verlossing voor Gilbert toen hij weer met zijn ouders in
het rijtuig zat, dat hen huiswaarts voerde.
Het bedroefde enigszins zijn ouders, dat hun keus hem zo weinig beviel; doch zij
poogden niet hem tot dit huwelijk te dwingen: zij zouden elders zoeken, zegden zij.
Helaas! een ander elders stond de brave lieden zelf te wachten. Een tijdperk van
smart en rouw naderde in dat huis, waar tot dus toe niets dan vrede en kalm geluk
hadden geheerst. Op een avond wachtte men tevergeefs naar de terugkomst van
vader, die 's namiddags met zijn tilbury naar Gent gereden was. Het werd reeds
duister en Gilbert stond met zijn moeder vaaglijk verontrust op de stoep, toen een
man te paard, in volle vlucht, door het dorp gereden kwam.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

169
Voor de deur hield hij stil; het zweet droop van zijn vuurrood aangezicht, zijn ros
was wit van schuim en, hijgend, met haastige, gekapte woorden, liet hij deze vreselijke
tijding horen:
- Meneer, uw vader is een ongeluk overkomen. Zijn paard is gevallen, langs de
steenweg tussen Akspoele en Brakel, en, in het achteruitslaan met zijn poten om
weer recht te geraken, heeft het zijn rijtuig verbrijzeld en uw vader dodelijk gewond.
Men heeft hem op ons hof gedragen; de dokter is erbij.
Verwilderd was Gilbert, tot de bode - een boerenzoon - genaderd en staarde hem
stom aan, alsof hij zijn woorden niet begrepen had.
- Wat is er? wat is er gebeurd? riep hij eindelijk, als wist hij niet wat hij zei. Maar
zijn moeder was met een luide schreeuw ineengezakt; en, terwijl de hijgende knaap
nog eens zijn woorden herhaalde, rees het besef van de akelige gebeurtenis in Gilberts
geest op.
Hij sidderde, van afschuw, hij wipte op, als had hij een slag ontvangen en, terwijl
hij de meiden schelde, die bitterlijk schreiend zijn moeder kwamen optillen, liep hij,
als een zinneloze, naar de paardenstal.
Een van de knechten was daar gelukkig nog. In een oogwenk stond het rijpaard
gezadeld, had hij zijn sporen aan. En als een schicht was hij weg, door de hijgende,
schuimende boerenjongen gevolgd.
Wat een vreselijke rit! Hij was terstond de knaap ver vooruit, hij duwde, met een
vertienvoudigde kracht, zijn ros tussen de knieën; hij boorde, in een aanhoudende,
wrede drukking, zijn sporen in de ribben van het beest. Hij zweepte het vooruit, de
teugel op de nek, sidderend, hinnikend van de pijn, met een woestheid, als om hen
beiden te doden.
Hij stormde door een dorp. De bewoners stonden buiten, over het ongeluk koutend;
maar hij zag, hij hoorde, hij vroeg niets.
De oogappels uitgezet, de blik starend voor zich uit, de rug gekromd, de sporen
in de, jagende, bloedende flanken van zijn afgereden beest gedrukt, had hij slechts
één enkele, blinde, vlijmende behoefte: vader te zien, vader te helpen, vader
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toch niet alleen te laten sterven! Twintigmaal bracht hij zijn leven in gevaar;
twintigmaal dreigde hij met zijn afgebeuld paard neer te storten en zich het hoofd
op de steenweg te verbrijzelen; het was hem om het even: hij kende noch vrees, noch
gevaar meer; hij vloog steeds roekelozer, halsstarriger naar zijn doel, naar de sombere,
akelige plaats, waar zijn ongelukkige vader gevallen was.
Een samengeschoolde volkshoop duidde hem die van ver aan. Bleek als de dood,
schielijk waggelend op zijn zadel, zag hij het verbrijzelde rijtuig naast de steenweg
liggen. Een snik wrong hem de keel toe, hij zakte van zijn ros, hij stapte in de
duisternis, omringd van volk, als in een nare droom, naar 't boerenhuis dat daar stond,
en trok erbinnen. Hij liep dwars door de keuken, hij trad in de slaapkamer...
De ogen door hete tranen verduisterd, de keel verkropt van zuchten en gesnik, de
handen smekend voor zich uitgestrekt, de gestalte gekromd en ineengedrongen van
foltering, naderde hij tot het bed van de pachter, waarop men zijn gekwetste vader
uitgestrekt had. En toen hij, door zijn tranen heen, dat marmerwitte, met bebloede
doeken bedekte hoofd zag, die gesloten ogen, die onbeweegbaarheid van lijk, toen
viel hij op zijn knieën, vatte de lam neerhangende rechterhand van zijn vader in de
zijne, en overdekte die met wanhopige kussen, onduidelijke woorden stamelend.
Wat er naderhand gebeurde bleef steeds als een onduidelijke herinnering van
onuitsprekelijk lijd in zijn geheugen hangen. Met krachtsinspanning had hij zich
weer opgericht, zijn tranen weggeveegd, en staarde hij zijn vader aan. Met een
trillende stem vroeg hij aan de dokter, die naast de sponde stond:
- Is er nog hoop hem te redden?
De geneesheer, groot en kloek, met een peinzend, bleek gelaat, antwoordde, de
blik op de stervende gevestigd:
- Neen.
En langzaam hief hij een hoek van het bebloede linnen op, dat vaders hoofd
bedekte.
Gilbert deinsde met een kreet van afschuw achteruit: de hoofdschedel, door de
hoefijzers van het paard verbrijzeld, was niets meer dan één moes, een afgrijselijk
mengsel van
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verbrijzelde beenderen, uitgespatte hersenen en bloed.
- O vader! vader! vader! snikte de jongeling, met ineengekrompen handen.
Bij het geluid van de stem van zijn zoon had de zieltogende flauw de ogen geopend.
- O mijn vader! mijn arme vader! schreide opnieuw Gilbert, voor het ledikant
neergeknield.
De oude man kon niet meer spreken. Doch hij scheen zijn zoon te herkennen; hij
maakte een uiterste beweging met de lippen, als om hem een laatst vaarwel te zeggen,
en blies de adem uit in zijn armen...
Alles zou ook rouw en droefheid wezen voor Gilbert, gedurende menigvuldige
jaren. Na de ruwe slag, die haar weduwe maakte, was zijn moeder ziek geworden.
En 't was alsof de Idem van de vreselijke Waal, die zij sinds jaren in zich droeg - de
kanker aan de maag - slechts op die tragedie gewacht had om zich eerst met hevigheid
te openbaren: gedurende twee jaren zag Gilbert haar trapswijs zwakker worden,
lijdend als een martelares, om eindelijk, op de dag zelf, dat hij zijn achtentwintigste
jaar bereikte, door de dood verlost te worden. Hij was wees en alleen op de wereld.
Eerst toen besefte hij voorgoed de uitgestrektheid van zijn eenzaamheid en
verlatenheid. Op stoffelijk gebied was hij meer dan ooit gekluisterd aan het levenslot
waartoe zijn ouders hem bestemd hadden; en ook, al ware hij het minder geweest,
thans was het toch te laat om zich tot een andere roeping voor te bereiden. Gedurende
een jaar leefde hij in volkomen afzondering en strenge rouw. Toen kwam van
lieverlede, met de behoefte te herleven, de aandrang naar een ideaal in hem terug.
En aangezien het noodlot hem dáár toch gevestigd had, in zijn omgeving zelf zou
hij pogen het geestesvoedsel te vinden, waar zijn grootmoedig hart en zijn hoger
verstand zo vurig naar smachtten. Hij koesterde een nieuwe droom; hij wilde die
verwezenlijkt zien. Hij, die zo zeer geleden had door zijn ontschiktheid in het
buitenleven, hij zag uit naar andere ontschikten om zich heen: hij vatte 't plan op ze
bijeen te roepen, te groeperen rond een edel doel, dat hun gezamenlijk het hart
verheffen en het leven verfraaien zou. En uit die eerst zelfzuchtige behoefte tot
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geluk was een breder, grootmoediger plan gesproten; de hoop van onder het zo diep
vervallen Vlaamse volk ten plattelande enig licht te verspreiden; van er enig
intellectueel leven op te wekken en te ontwikkelen; een gedachte die hun onderneming
met waardigheid zou bekleden, er de opvatting en uitwerking van verbreden,
vergroten, veredelen tot de verhoudingen van een maatschappelijke weldaad.
En Gilbert was ten slotte gelukkig over de eerste uitkomsten; over die algemene,
geestdriftige naijver van de leden; over de dageraad van hoop en beter leven, die nu
scheen te schitteren voor hen allen, in de toekomst.
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II
Gilbert, de dromerige blik steeds door het venster op de blauwe hemel en de zwarte
geraamten van de hoge bomen gevestigd, was tot dusver in zijn bespiegelingen van
't verleden gevorderd, toen bruusk de deur van zijn slaapkamer werd geopend, de
ene na de andere vier bezoekers binnenlatend.
Hij slaakte een kreet van verbazing bij het herkennen van zijn vier Lovergemse
vrienden, de medestichters van de Vriendenkring; terwijl zij, lachend, schertsend,
spottend, met allerhande uitroepingen en gebaren, in de koude lucht welke
verkwikkend met hen binnenkwam, zijn bed omringden:
- Ha! die slaper! ha, die luiaard! ha, die nietsdoende koning, die om twaalf uur
nog te bed ligt! Zeg, willen wij hem met het slaaplaken optillen en hem buitendragen?
Twaalf uur! Gilbert wipte overeind, keek verwilderd naar zijn uurwerk op het
beddetafeltje, zakte, bepaald beschaamd, op de peluw terug. Het was kwart vóór
twaalf: in zijn slaap, in zijn dromen, in zijn evocatie van de herinneringen van 't
verleden had hij volkomen de notie van de tijd verloren. Schielijk tot het besef van
de werkelijkheid teruggeroepen, werd hij zeer rood; hij bad om verschoning, terwijl
hij zich herinnerde dat hij de vorige avond, bij het afscheidnemen, zijn vier vrienden
uitgenodigd had om die dag bij hem het noenmaal te gebruiken. En woedend op
zichzelf voor zijn kolossaal vergrijp, verzocht hij hen weer naar beneden te gaan,
terwijl hij zich met haast zou aankleden.
Maar de vier gezellen, bijzonder opgewekt en lustig, lieten hem niet meer los,
overlaadden hem met kwinkslagen, vroegen hem gekscherend of hij wat uitgerust
was en zich lekker gevoelde. Notaris Lauwereijnssens, een lange magere, ge-
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kleed met een wansmakelijke elegantie, deed hem spartelen in zijn bed door hem
geweldig de heupen te kittelen; Pinnoy, de dorpshoofdonderwijzer, hield zijn dik
buikje vast, vuurrood van 't schaterlachen; Mortelmans, de bouwkundige, als naar
gewoonte slordig van uiterlijk en nogal grof in zijn potsen, besproeide hem het
aangezicht met druppeltjes koud water; terwijl Eugène, de jonge, niet praktizerende
advocaat, zeer sierlijk opgeschikt, in donkerblauwe ‘paletot-propriétaire’ en
eendepootrode handschoenen, naar de bel liep, met het gebaar de meid te schellen,
opdat zij mijnheer zijn chocolade zou brengen.
Zij eindigden echter met hem gerust te laten, doch weigerden uit de kamer te gaan
terwijl hij zich zou aankleden, uit vrees, schertsten zij, dat hij weer in slaap mocht
vallen. Zij namen plaats in zetels en op stoelen, terwijl Gilbert, zijn excuses
vermenigvuldigend, uit zijn bed sprong en spoedig aan zijn toilet begon.
Allen, overigens, werden weldra ernstig. Zij bekenden aan Gilbert, dat zij het
verbod van de meid, die hen wilde beletten naar boven te gaan, overtreden hadden,
al was het goede mens ook niet weinig verbaasd en zelfs verontrust, omdat mijnheer
zo lang sliep; en, schielijk van onderhoud veranderend, brachten zij het gesprek op
de grote gebeurtenis van de dag: de verschijning van het eerste nummer van hun
tijdschrift, dat ook, per post, aan enkele notabelen van het dorp en van het kanton,
alsmede in de twee voornaamste herbergen van Lovergem, de Appel en de Roos, was
gezonden geweest. En, terwijl Gilbert eindigde met zich te kleden, deelden zij hem
de eerste tijdingen dienaangaande mede.
Zij praatten allen ondereen, gans opgewekt; zij hadden bekommerd-ernstige
aangezichten van toekomende beroemde mannen, die hun eerste stap op de weg van
de onsterfelijkheid gewaagd hebben. Lauwereijnssens, die boud sprak, beweerde
met emfase, doch zonder zijn verklaring nader te staven, dat het nummer een kolossaal
succes had bij het volk. Gesommeerd zich duidelijker uit te drukken, bleek hij niet
in staat enig bepaald feit aan te halen, maar hij herhaalde niettemin zijn bevestiging
met een hardnekkige, bijna uitda-
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gende hartstocht: een succes, een kolossaal succes, door alleman verkondigd en
bekrachtigd.
Men drong niet verder aan, men luisterde met opgewekte aandacht naar de
mededeling van Pinnoy, wiens vrouw de koster, die, men wist niet hoe, een exemplaar
bemachtigd had, er ijlings mee naar de pastorij had zien lopen, waarop de pastoor
zelf schier dadelijk zijn huis verlaten had, met het nummer onder de arm, ermee
snellend naar 't huis van de burgemeester, ongetwijfeld, om over de gebeurtenis te
spreken.
Deze inlichting kwam bun allen hoogst belangrijk voor. Zij wreven zich de handen;
hun ogen schitterden; zij voelden zich het centrum van een ganse beweging, een
ganse attractie, een ganse samenzwering misschien. En met een klimmende
belangstelling hoorden zij het nieuws aan, door Mortelmans meegebracht: de
vrederechter namelijk, aan wie men als notabele en als vermoed onafhankelijk man,
een exemplaar had opgestuurd en die het door zijn meid in 't vuur had doen werpen.
Een honend geschreeuw ging op, allen waren verbaasd en verontwaardigd over
de handelwijze van de vrederechter, een bepaalde valsaard, de faam van verklikker
en verrader die destijds zijn aankomst op het dorp voorafging volkomen waardig;
een kerel die onder een aanminnig en zoetsappig uiterlijk de meest onverdraagzame
en wraakgierige dweepzucht verborg. Ah! het was hoog tijd dat men een orgaan ter
beschikking had om het karakter en de handelwijs van soortgelijke ploerten eens
helder in 't daglicht te brengen. Hij mocht er gerust op zijn, men zou 't hem niet
vergeven, zijn beurt zou komen!
Gilbert was nu aangekleed, en allen gingen naar beneden in de eetzaal. Doch daar
de dis er reeds voor het diner gedekt stond, betrokken zij de plaats daarnevens: een
ruime, gesloten, glazen veranda, die uitzicht op de tuin had. Marie, de keukenmeid,
een vrouw van een vijftig jaar, met een geelbleek, opgezwollen en verslenst gelaat,
kwam aarzelend groetend binnen en vroeg haar meester of hij wou ontbijten. Gilbert,
glimlachend om de verbaasde uitdrukking van het gelaat van de oude meid,
antwoordde dat hij zich met een
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kop zwarte koffie zou tevreden houden, doch beval haar, voor zijn vrienden, een fles
porto en glazen te brengen. Hijzelf ging in de eetzaal een kistje sigaren halen, dat hij
op de tafel plaatste; en het gesprek werd voortgezet.
Dat eerste nummer, dat pas geboren kind hetwelk hen, in hun ietwat nuchtere trots
van jonge auteurs, die de eerste vruchten van hun verbeelding in de wereld zenden,
zozeer van hartstocht en naïef geluk vervoerde, was uitsluitend, als eerstelingsnummer,
door de vijf stichtende leden opgesteld; en ieder van de medewerkers had, in zijn
oprechte ijver om zijn best te doen, het onderwerp gekozen en behandeld, dat hem
het meest aan 't hart lag, of waarmee hij, door studie of door dagelijkse omgang, het
best vertrouwd was.
In Sursum Corda! legde Gilbert het wijsgerig en sociaal programma en het doel
van de Vriendenkring uiteen: verheffing van het maatschappelijk en zedelijk peil
van het volk ten plattelande door verlichting en ontwikkeling van de geest. Hij
vermeed zorgvuldig in persoonlijkheden te vervallen; hij legde enkel de vinger op
de wonden, het heelmiddel aanduidend. En bovenal had hij zich wel gewacht van de
geestelijkheid te gewagen, om niet, van het begin af, al te diep ingewortelde
godsdienstige meningen en vooroordelen te kwetsen. Het was een breedvoerig
opgevat, oprecht, degelijk geschreven artikel, vol wijze overwegingen betreffende
de toestanden op de Vlaamse buiten, vol geestdriftige en toch ietwat teruggehouden
hoop op de toekomst. En om te eindigen riep hij nogmaals het door de maatschappij
aangenomen wachtwoord uit:
‘Sursum Corda! verheffing van het hart! verheffing van de geest! verheffing van
het ganse menselijk wezen! Ziedaar wat gij, nederigen en miskenden, voor wie ik
bij voorkeur deze regelen schreef, eerst en vooral nodig hebt! De boer, die lezen,
denken kan; de arbeider, die, in plaats van een lastdier te zijn, tot de rang van een
meer beschaafd, ontwikkeld man is geklommen; en gij allen, die, met uw waardigheid
als mensen, de rechten van een mens zult hebben leren kennen en waarderen, zult
niet, kunt niet langer, gelijk nu, miskend en als slaven behandeld worden.
Leest dus, verlicht u, verheft u, het is het middel van uw
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redding!
Dit middel biedt onze nieuw gestichte maatschappij u aan.’ De andere artikels van
het nummer, minder gespierd, minder merkwaardig, waren althans niet van belang
ontbloot. Vooral de jonge Eugène legde in zijn Idylle een echt beschrijvingstalent
aan de dag. Zijn tafereeltje van de jonge boer, die, in de glansrijke avondschemering,
met zijn geliefde en haar zuster van de kermis kwam en die enkel, juist uit hoofde
van de ietwat norse zuster, door vurige handdrukken en sprekende blikken zijn
tederheid mocht uiten, terwijl vóór en achter hen, tussen de rijpe korenvelden,
nauwomstrengelde paren liepen, was roerend van realistische poëzie. Een innig
gevoel van het natuurschoon straalde, met een soort van melancholieke begeestering
voor 't buitenleven, uit dit schetsje. Allen, overigens, hadden, met de onbewimpelde
oprechtheid, die de keus van hun onderwerp bestuurd had, er om zo te zeggen de
toestand van hun eigen gemoed en hun persoonlijke levensondervinding in uitgedrukt.
Onmogelijk b.v. na de lezing van Emiel Lauwereijnssens' eerste deel van de Souvenirs
d'un candidat-notaire [het tijdschrift was in beide talen opgesteld, alhoewel het
gebruik van het Nederlands bij voorkeur en nadrukkelijk werd aanbevolen],
onmogelijk niet overtuigd te wezen dat een dorpsnotaris een van de allerverrassendste
en gewichtigste ambten in de samenleving bekleedde; evenals het uit de zeer ernstig
opgevatte, doch ietwat triviaal geschreven Studie van A.J. Pinnoy bleek, dat geen
mens tegelijk interessanter, nuttiger en beklagenswaardiger is, dan de jonge, slecht
betaalde landelijke hulponderwijzer, die, van 's morgens tot 's avonds, voor wat
domme of onwelwillende scholieren zijn substantief staat af te spuwen. Tevergeefs
had Gilbert er bij Pinnoy op aangedrongen om hem deze weinig verlieven klinkende
volzin te doen weglaten. Pinnoy hield eraan als aan zijn leven; vond, dat juist die zin
de mooiste en geestigste passage van zijn ganse werk uitmaakte, zodat men eindelijk
getransigeerd had door deze woorden cursief te doen drukken, als gold het een
plaatselijke uitdrukking. En, wat de wonderen en de reuzenwerken van deze eeuw
betrof, geen vak, voorwaar, waarin zoveel vooruitgang was geschied als in dat van
de Bruggen
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en Wegen; en als meesterstuk daarvan, geen dat de door Theodoor Mortelmans
beschreven Nieuwe Kaden van Antwerpen overtrof.
En voort, met toenemende geestdrift, bleven zij erover spreken, over hun
geliefkoosde onderneming, en over het feest van de vorige avond, nu zij, in de mooie
eetzaal, het lekker maal gebruikten, waarop Gilbert hen uitgenodigd had. Zij twijfelden
geen ogenblik aan 't welgelukken; hun leven, tot dus toe zo kleurloos, zo mislukt,
zou eensklaps zo verrukkend en betoverend worden; zij zouden het platteland
veranderen, herscheppen, omkeren als een zak; zij zouden er, in plaats van een hel,
een klein aards paradijs van maken. En, de ogen schitterend, de lippen beurtelings
minachtend saamgetrokken of hoopvol glimlachend, somden zij op wat hen in 't
buitenleven zo menigvuldige jaren lang geërgerd en mishaagd had; wat er hen weldra
zou bekoren en gelukkig maken.
Gilbert, steeds mild, had nogmaals champagne laten opdienen, en ook hij leefde
in volle illusie, zag in 't verschiet een meer en meer verleidelijke toekomst, een tevens
onverklaarbaar en ideaal geluk. Zijn wangen, doorgaans bleek, kleurden zich met
lichte rozentinten; hij luisterde naar het gesprek van zijn makkers niet meer; zijn
ogen, die strak peinzend door de ruiten staarden, waren onafgewend gevestigd ergens
ginds ver, op een troeblant, bekoorlijk beeld, dat hij alleen ontwaren kon. Waarom
toch zag hij ze steeds weer, zodra een straal van hoop en van geluk in zijn hart daalde,
die toverachtige verschijning welke eenmaal vóór hem was opgedaagd, zo schielijk
en zo overweldigend, in haar goddelijke atmosfeer van blonde zonneglans en jeugdige
frisheid? Door welke onbegrepen gedaanteverwisseling of macht vereenzelvigde zij
zich steeds ogenblikkelijk met al zijn illusies? Waarom zweefde haar naam, haar
tevens zoete en goddelijke naam, Irène, nu weer instinctmatig op zijn lippen? Beminde
hij haar dan toch bepaald of was zij slechts het type van de vrouw die hij beminnen
zou? Hij wist het niet, hij dacht er niet dieper over na; de gewaarwording bleef teder
en vaag en hij had er als het ware een weerzin aan dit gevoel inniger te doorgronden.
Maar het verwekte
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meer en meer in hem een zoete hoop, de sensatie van iets zeer verrukkends en
gelukkigs, dat aanmoedigend schitterde, ginds ver, in de dageraad van zijn toekomst.
En dat aanlokkend iets was nogmaals haar beeld, haar glimlach, als ware zij het
levensdoel geweest, hem ter bereiking voorgesteld. En in dat vaag en gelukkig
verschiet versmolt dit doel zich met een ander, met zijn hoop in 't welgelukken van
zijn veredelende literaire en maatschappelijke onderneming: Irène werd als het ware
het verpersoonlijkt ideaal van gans zijn streven, het einddoel, de beloning, de
zegepraal.
Maar die gedachten werden eindelijk kwellend. Hij streek zich de hand over het
voorhoofd als wilde hij die al te tiranniek verleidende obsessie uit zijn geest verjagen,
en plotseling, tot werkelijkheid teruggeroepen, stelde hij zijn gezellen voor, eens
gezamenlijk de Appel en de Roos, de twee herbergen waar zij hun tijdschrift hadden
laten zenden, te bezoeken.
Terstond hielden de gesprekken op en allen werden zeer ernstig. Het voorstel het
hen enigszins onthutst. Zij schenen volkomen vergeten te hebben, dat het groot
publiek, voor welks verheffing zij, volgens hun programma in het hoofdartikel van
Gilbert, grotendeels de Vriendenkring gesticht hadden, ook en vooral geroepen was
om erover te oordelen. Hun geestdrift had hen zo gemakkelijk op de vleugelen der
illusie naar de zekerheid van het succes gevoerd, dat het hun nu een tegenzin
inboezemde een onderneming, waarvan zij de verdienste en de degelijkheid bevestigd
hadden, nog aan de goedkeuring van de publieke mening te moeten onderwerpen.
Lauwereijnssens, met een inconsequentie, die een van de kenschetsende trekken van
zijn karakter was, opperde, schielijk verschrikt, de mening, of het wellicht niet beter,
niet voorzichtiger was, zich die avond niet te vertonen. Hijzelf was de
onvoorzichtigheid verpersoonlijkt, terstond in geestdrift ontvlamd, zich vaak, op
lichtzinnige wijze, in allerlei vermetele, roekeloze avonturen wagend, zeer vlug
ontnuchterd althans, zodra hij zich met de bezadigdheid van de koele rede begon af
te vragen, of zijn waagstuk hem niet tot stoffelijke schade zou strekken. Wellicht
was hij aan zijn vrouw en zijn vijf kinderen gaan denken en, in 't bewustzijn
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dat de stichting van de Vriendenkring waarschijnlijk met geen welwillend oog door
de meerderheid van de invloedhebbende notabelen van het dorp beschouwd zou
worden, had hij zich voor het ogenblik maar liefst niet verder met de zaak ingelaten.
Hij was opnieuw, gelijk het hem schier dagelijks gebeurde, ten prooi aan een
inwendige strijd tussen zijn politieke meningen, die zeer vrijzinnig waren, en de
kommer voor zijn stoffelijke belangen. Een gezellige vereniging van vrienden, dat
was in de grond alles wat Lauwereijnssens van de nieuw gestichte kring verlangde,
maar Gilbert hield hardnekkig aan de uitvoering van heel zijn plan, en daar de andere
leden, door zijn superioriteit beheerst, het nu ook begonnen toe te juichen, liet
Lauwereijnssens zich insgelijks overhalen, zijn vermoedelijk gekrenkte belangen
van notaris over 't hoofd ziende, eensklaps weer ontvlamd in geestdrift, roepend dat,
ja, de instemming van het volk iets onontbeerlijks was, waarvan men zich terstond
moest rekenschap gaan geven.
De glaasjes met likeur werden geledigd, allen namen op aandringen van Gilbert
enkele sigaren mee en, na overjassen en hoeden bemachtigd te hebben, verlieten zij
in een brouhaha van uitroepingen het huis.
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III
De avond was gevallen. In de eenzame, killige straat met haar lage huizen, symbolen
van de bekrompenheid en van de kleingeestigheid van 't dorpsleven, blikkerden reeds,
op ruime afstanden van elkaar, de treurige lichten van de aangestoken lantarens. En
de vijf vrienden, schielijk bedaard, stapten zwijgend naast elkaar, met als het ware
iets van het onbehaaglijk gevoel van een onverwachte ontnuchtering. Het was alsof
het kleurloos en eentonig leven, waaraan zij, in het vuur van de gesprekken en van
de wederzijdse begeestering, voor enige uren ontsnapt waren, hen eensklaps weer
in zijn bezit greep, van de eerste voet af, die zij in hun werkelijke omgeving plaatsten.
Zij stapten vlug door, als om door een opzettelijke wilskracht tegen deze
verzwakkende gewaarwording te reageren en, aan de hoek van de vaart gekomen,
dáár, waar de Appel stond, hielden zij stil en traden zonder aarzeling, in groep, de
herberg binnen.
Het was de gewone buitenherberg, een tamelijk ruime, vierkante plaats, door een
enkele hanglamp slecht verlicht, de schenktafel dicht bij de achterwand, met een
gangetje ertussen; de ouderwetse Vlaamse kachel met lange pijp bijna in 't midden
van de zaal, de muren bedekt met handelschromolithografieën en veelkleurige
plakkaten van gewezen of ophanden zijnde openbare veilingen. Een rek met spiegel,
vol flessen en glazen, waarvan enkele door papieren bloemen versierd, hing aan de
wand, achter de schenktafel; naast de straat, tegen de vensters, stond een klein Engels
biljart.
Een tiental personen, waaronder enkele voorname ingezetenen van Lovergem: de
dokter, een brouwer, de gemeenteontvanger, een kolenkoopman, een kruidenier en
een slachter waren er aanwezig, rokend en zonder bezigheid, hier en

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

182
daar op stoelen rondom de kachel geschaard. Allen hadden, op een van de tafeltjes,
een glas bier of jenever in hun bereik staan; een luie verveling was op aller
aangezichten leesbaar. De baas, een grote, blonde kerel met dikke schouders en een
vuurrood, opgeblazen aangezicht, stond recht achter zijn schenktafel; de bazin,
houtmager, zat met haar kind in een hoek.
De gesprekken, die reeds zeer kwijnend hun gang schenen te gaan, vielen geheel
en al, toen de vijf jongelieden binnentraden. Alle ogen vestigden zich op hen, enkele
van de aanwezigen hieven lichtkens hoed of pet op, om de groet van de
binnenkomenden te beantwoorden; anderen vergenoegden zich met een onverstaanbaar
‘goen avond’ te mompelen, zonder de steel van hun lange, zwartgerookte pijp, die
zij tussen de vingers vasthielden, uit de mond te nemen. De jongelieden, zich
neerzettend, bestelden ieder een glas bier. Langzaam alsdan, terwijl de baas hun het
gevraagde bracht, werd het gesprek onder de anderen voortgezet.
- Er zijn veel aardappels vervrozen, verleden nacht, sprak mijnheer Biebuijck, de
brouwer, een dikke rosharige, tot mijnheer Bické, de dokter, terwijl hij, op zijn stoel
achteroverhellend, de benen dwars over elkander kruiste.
- Ja, antwoordde, zonder verdere overwegingen, de dokter, een oude grijze, met
een bars, rood aangezicht en die, in een hoek gezeten, een glas jenever vóór zich
staan had. En, een walm rook uit zijn lange pijp trekkend, staarde hij de brouwer aan
met verwaand opgezette snorbaard, als om te zeggen: ‘uw onderhoud interesseert
mij zeer, maar spreek gij zelf alleen voort, mij valt het te lastig om anders dan door
ja of neen mijn denkwijze te uiten’.
De brouwer scheen dit te begrijpen, want, na een nieuwe, lange stilte, gedurende
welke al de overige aanhoorders in hun staat van luisterende bewusteloosheid
gedompeld bleven, hernam hij, zijn kort, zwart pijpje uit zijn brede mond nemend:
- Ja, ja, ge moogt er van verzekerd zijn, ze zullen opslaan, de petaters.1

1

Naar het Frans: patate = aardappel.
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Allen deelden zijn mening. Wel drukten zij dit niet uit met woorden, maar men
begreep het aan de manier, waarop zij, nauwelijks verneembaar, met het hoofd
knikten, terwijl zij dikkere rookwolken uit hun pijpen trokken, of, met gewichtiger,
ernstiger gelaat, naar het grauwberookte plafond staarden. De brouwer, tevreden
over deze algemene goedkeuring, wrong zich schuins op zijn stoel, die kraakte,
kruiste nu het linkerbeen over het rechter; en het gesprek viel ditmaal niet geheel:
de kruidenier reikte met een zucht naar zijn glas bier, zette het aan zijn mond, dronk
het gans ledig en, de hardnekkig terugvallende stilte brekend, weerklonk op slaperige,
doffe toon zijn verzoek in de zaal:
- Fitor,1 breng mij nog een pintje bier.
Toen was het als een langzaam, nog sluimerig-bedwelmd ontwaken. Trage handen
reikten naar de tafels, glazen werden aan de monden gezet, het bier liep gorgelend
in de kelen en, als een wachtwoord, ging de luie, met toonloze stem geuite bestelling
van mond tot mond:
- Fitor, breng mij ook een pintje.
- Mij ook een, Fitor.
- Fitor, mij ook eentje.
En de dokter in zijn hoek:
- Fitor, mij 'nen druppel.
En nogmaals, hardnekkiger, bedwelmender dan ooit, viel de slaperige,
onoverwinbare stilte.
De vijf gezellen, ietwat onthutst, zagen elkander aan. Was hun tijdschrift daar
wellicht niet gekomen, dat niemand ervan sprak? Het moest nochtans die morgen
door de post uitgedeeld zijn; en zij keken in het rond op de tafeltjes, of zij het niet
ontwaarden. Neen, het was nergens te zien. Zij staken fluisterend de hoofden samen,
maar hun aandacht werd schielijk weer in beslag genomen door de stem van de
brouwer, die zei:
- Hebt ge dat gelezen, deze morgen [Gilbert en zijn makkers trilden], in het dagblad,
van Verwilghens duiven, die onlangs gestolen werden? Het schijnt, dat de dieven
eindelijk ontdekt zijn.

1

Victor.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

184
Gilbert en zijn gezellen wisselden een teleurgestelde glimlach, terwijl al de andere
aanwezigen plotseling in opschudding geraakten.
- Ja! had men die waarlijk ontdekt? En waar? en wie? Werden de dieven tenminste
in hechtenis gehouden?
Schier allen hielden duiven, waarmee zij in de prijskampen speelden, en de bewuste
diefstal, vóór ettelijke weken bij een bekende duivenmelker van de gemeente
gepleegd, had hen uitermate gepassioneerd. Opeens werd de aardappelkwestie
vergeten en luidruchtig uitten zij nu allen tegelijk hun mening.
- Men moest ze wel tien jaar gevang geven! zei de kruidenier.
- Men moest ze ophangen! weergalmde de ontvanger.
- Ik zou ze kunnen kelen als een zwijn! verzekerde de slachter.
En alleen de dokter, vuurrood, sprak tegenstrijdig, uit geest van contradictie,
bewerend, dat de duivenmelkerij een verderfelijk spel was, dat door de wet moest
verboden worden. Gilbert, zenuwachtig geprikkeld, riep de waard bij zich.
- Victor, hebt ge deze morgen met de post niets ontvangen?
De man werd nog roder van gelaatskleur dan gewoonlijk, aarzelde een wijl, sprak
eindelijk met een soort van weerzin: - Ja, mijnheer, onze gazet en zo een soort van
boeksken.
- Waar is dit?
De waard keek beteuterd in 't rond, over de tafeltjes.
- Het heeft hier de gehele dag gelegen, mijnheer, verzekerde hij. - Filomene zal
het nu wellicht weggenomen hebben, ik zal het haar eens vragen.
Gilbert stond op en volgde zelf de baas bij zijn vrouw.
- Dat boekje dààr, sprak deze, haar kind van de rechterarm op de linker nemend,
- het ligt in de keuken, Fitor, Emilietje heeft er nog zoëven mee gespeeld.
Gilbert beet op zijn lippen, terwijl de baas het stuk ging halen. En toen hij dit
bezoedeld, gekreukt en gescheurd in handen kreeg, had hij een beweging, als om het
de lomperd in het aangezicht te gooien. Doch hij bedwong zich; hij vroeg enkel of
niemand het gelezen had, of er niet van ge-
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sproken was geweest.
- Die heren hebben het ter hand genomen, fluisterde de man, als schuw, met de
blik de dokter, de brouwer en hun gezellen aanwijzend, - maar ik heb er hen niets
van horen zeggen.
Gilbert, beschaamd, drong niet verder aan. Hij keerde zich om en kwam het akelig
voorwerp aan zijn medewerkers tonen:
- Ons eerste nummer! schertste hij bitter, met moeilijk teruggehouden toorn het
tijdschrift vóór hen op de tafel werpend. En het ontsnapte hem:
- Ach God! ach God! wat voor een vernederde, verachtelijke natie is toch ons
Belgisch volk!
Hij had die woorden luidop uitgesproken, door de ook klimmende gramschap van
zijn makkers aangehitst. En een schielijke, verbaasde stilte ontstond nu weer onder
de andere aanwezigen, die zijn krachtige uitval gehoord hadden, toen de portaaldeur
openging en een nieuwe bezoeker de herbergzaal binnentrad.
Het was een jongeling van ongeveer vijfentwintig jaar, geheel in 't zwart gekleed,
met een witte das en een in punt gekapte zwarte baard, die zich zeer fiks en bijna
achterovergeheld hield en, bij het inkomen, alvorens te groeten, een verwaande,
kringvormige blik over het vergaderd gezelschap wierp. Evenwel, toen hij Gilbert
en Eugène ontwaarde, kwam er een begin van glimlach op zijn lippen en hij reikte
hun, met een banale groet en, als het ware beschermend, de rechterhand, of liever
de twee eerste vingers van deze hand toe. Daarna nam hij ook voor de drie andere
makkers lichtkens en voor de verder zittende dokter en brouwer zeer diep zijn hoed
af, bestelde, op gebiedende toon, een glas bier, en zette zich eindelijk in het midden
van de herbergzaal, omtrent op gelijke afstand, tussen de twee gezelschappen neer.
Gilbert had met een zweem van moeilijk verborgen misnoegdheid op 't gelaat deze
intrede bejegend. Jozef De Moor, de nieuw aangekomene, boezemde hem steeds een
onberedeneerde en onoverwinbare antipathie in. Tot vóór weinige maanden was hij
nog student op de Gentse hogeschool; maar onlangs had hij eindelijk, na een drietal
achtereenvol-
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gende mislukte examens, zijn diploma van kandidaat-notaris verkregen en nu, in
afwachting dat hij ergens benoemd werd, woonde hij te Lovergem, in het huis van
zijn ouders, welgestelde renteniers, die er een mooi buitengoedje bezaten.
Middelerwijl poogde hij uit al zijn macht de aandacht op zich te trekken, door zich
met politiek te bemoeien. Hij behoorde openlijk tot de meest ultramontaanse partij,
maar door zijn jezuïtische handelwijze was hij erin geslaagd, ook bij vele liberalen
binnen te dringen. Dokter De Cock, van Amertinge, aan wiens familie de De Moors
verwant waren, stond hem, onbewust, hierin terzijde. Hij bracht hem, als familielid,
met velen van zijn liberale vrienden in betrekking; en De Moor maakte er gebruik
van om in het vijandig politiek kamp te sluipen, er kennissen aan te knopen en,
hetgeen daar gebeurde, bij zijn partijgenoten te verklikken. Gilbert had reeds
meermaals dokter De Cock daartegen gewaarschuwd, doch deze, zelf te rechtschapen
en te vertrouwend om zoiets te kunnen veronderstellen, had er nooit geloof aan willen
hechten. En het was juist deze steeds goed uitvallende huichelarij, sinds enige tijd
gepaard met iets anders, dat nog onbewust, maar toch reeds kwellend, in de diepte
van zijn hart sluimerde, die Gilberts instinctmatige antipathie tegen De Moor wel
eens tot een gevoel van bepaalde afkeer en vijandschap deed overgaan.
- Eiwel, wat nieuws? vroeg nu De Moor, gewichtig de benen uitstrekkend.
- O, dat de rijken de besten zijn, schertste Lauwereijnssens, in zijn jaloersheid van
notaris de gelegenheid te baat nemend om bedektelijk met een vermoedelijk
toekomstige concurrent een weinig de spot te drijven.
De Moor glimlachte, zich verder uitrekkend, met een air van toegevende
superioriteit, als om te zeggen: ‘ik wil het u voor eenmaal wel vergeven’. Maar
eensklaps, zijn benen intrekkend, en op zijn stoel tot Gilbert vooroverbuigend:
- A propos, sprak hij, met gemaakte vriendelijkheid, - ik was deze morgen te
Amertinge, bij dokter De Cock, en ik heb daar dat schriftje, dat ge hebt uitgegeven,
eens doorlopen. 't Is goed, weet ge? 't is nogal goed.
Gilbert, op 't onverwachtst verrast, was een weinig rood
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geworden.
- Ja, antwoordde hij eenvoudig, met die onoverwinbare bedeesdheid van de jonge
auteurs, van wier eerste werken men in hun tegenwoordigheid spreekt. En het vleide
hem toch, alsook de anderen, ondanks de ietwat dedaigneuse manier, waarop De
Moor zijn waardering geuit had. De dokter, de brouwer en hun slaperig gezelschap
hadden ook schielijk herlevend opgekeken en de baas, fiks achter zijn schenktafel,
staarde strak naar Gilbert, terwijl zijn vrouw, het wiegen op de knieën stakend,
schielijk gans onbeweeglijk bleef, in een luisterende houding de blik naar de grond
geslagen.
- Ja, het is nogal wel, herhaalde, op een beschermende toon, De Moor, zijn eigen
woorden door een goedkeurend hoofdgeknik beamend; - ik vind er eigenlijk maar
één gebrek aan: namelijk, dat de politieke kleur er niet genoegzaam in afgetekend
is.
Gilbert, ditmaal, brak de stilte.
- Ons tijdschrift heeft geen politieke kleur, sprak hij. - Gij zegt, dat gij het eerste
nummer doorlopen hebt; dan moet gij ook wel, door het hoofdartikel, de strekking
van ons werk begrepen hebben.
- Natuurlijk heb ik die begrepen, antwoordde De Moor. - Maar juist daarin ligt uw
vergrijp. In deze eeuw van politieke strijd moet alle geestesvoedsel voor het volk
een politieke smaak en een politieke strekking hebben of het kan hem niet welkom
wezen. Ziet eens in de grote steden, die zeker brandpunten van verderf maar tevens
centrums van verlichting zijn, hoe alle dagbladen, zelfs de geringste, met kolommen
op kolommen politiek gevuld staan; hoe eenieder in de koffiehuizen, langs de straten,
over politiek handelt en spreekt; hoe in de huisgezinnen, aan de familietafel zelf, de
politiek in de gesprekken de voorrang krijgt!...
Hij had zich van lieverlede opgewonden, door een gewoonte van prediken, die
hem eigen was, overweldigd; en, de gebaren verbreed, de ogen wijdopen, stalde hij
nu, in meer en meer emfatische woorden, in honderdmaal gehoorde en herhaalde,
alledaagse en geijkte zinsneden, zijn mediocriteit uit van heerszuchtige, valse dweper,
die zich met geweld in de politieke warboel wil mengen, om er, ten prijze van aller-
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hande laagheden, zijn opgeblazen nietswaardigheid een troon op te richten. Zo had
hij reeds, in het dorp, een zekere faam als redenaar verworven; en nu, door de
verbaasde en bewonderende, op hem gevestigde ogen van de brouwer en zijn kliek
vervoerd, liet hij zich meer en meer door zijn woorden, door het pedant geluid van
zijn stem meeslepen, toen Gilbert, die het niet langer kon uitstaan, hem eensklaps
wrevelig in de rede viel:
- Maar staak om Godswil toch die predikatie, welke wij niet gevraagd hebben; gij
spreekt over dingen, die ge niet kent!
De uitwerking was ogenblikkelijk. De Moor zweeg in 't midden van een tirade en
staarde, gebelgd, Gilbert aan. Een korte stilte heerste.
- Ik spreek over dingen die ik niet ken, zegt ge, herhaalde hij, schielijk met veel
stillere, veranderde stem. - Wat bewijs hebt ge daarvan?
Een klimmend ongeduld had zich van Gilbert meester gemaakt. De domme
gesprekken, die hij eerst had moeten aanhoren; het onverschillig of minachtend
onthaal, waarmee men hun onderneming bejegende; de geest van bekrompen
mediocriteit, welke in die dwaze buitenherberg over het verstompt gezelschap hing,
alles had hem trapsgewijs de zenuwen geprikkeld en vergramd, en een aangroeiende
behoefte tot reactie en tot opstand in hem doen opwellen. En, bij die vraag van zijn
antipathieke tegenspreker, zag hij alle gematigdheid over het hoofd en barstte hij,
zelf strijdlustig, los: - Neen, ge weet niet wat ge zegt als ge spreekt van hier te lande
politieke propaganda te maken. Politiek op de buiten! Maar hebt ge dan nooit, in een
herberg, in een vergadering van landbouwers en andere buitenheden, de gesprekken
afgeluisterd? Hun gedachten gaan niet verder dan tot hun land, tot hun beesten, of
tot kleingeestige kwaadsprekerij over geburen. Allons donc, politiek! Leer hen eerst
mensen worden; leer hen eerst denken; en, in afwachting dat de verlichting kome,
laat hen helaas! voortdurend, blindelings en slaafs, zonder uitleggingen, als honden,
of liever, als ongelukkigen, aan hun kasteelheren en andere dwingelanden
gehoorzamen. Ziedaar de enige politiek welke zij kennen!
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Zijn oud pessimisme, op een gegronde kennis van het dorpsleven gesteund, had hem
opnieuw volkomen overmachtigd. Hij maakte een breed, afwijzend gebaar met de
hand, als om een aanstotelijk tafereel te verjagen; doch het was hem niet mogelijk
zijn rede te voleinden: De Moor, half opgestaan, had hem reeds driftig het woord
ontnomen.
- Wat ge daar zegt is vals, helemaal vals! riep hij. - Ik beweer niet, dat er geen
enkele buitenkiezer gedwongen naar de stembus gaat, maar ik houd vol dat, in de
katholieke partij tenminste, - en hij klopte met de vuist op zijn borst - ruim negen
tienden van de kiezers uit hun vrije wil voor de kandidaten stemmen, die zij begeren
aan het hoofd van de staatszaken te zien; en niet alleen, dat zij vrijwillig, ongedwongen
stemmen, maar ook wel, dat zij weten waarom zij voor die en die kandidaten, en niet
voor anderen, stemmen! Een luide spotlach was aan de vijf vrienden ontsnapt, terwijl
De Moor, met nadruk, nog eens zijn bevestiging herhaalde. De waard en zijn vrouw
keken verlegen op en de overige gasten staakten een sinds enkele stonden weer
aangevangen gesprek over de aardappelen, om aandachtig naar de van lieverlede
hoger klinkende redetwist te luisteren. De brouwer, die met de rug naar Gilbert en
zijn gezellen zat, keerde zijn stoel een weinig om; de dokter, vuurrood in zijn hoek,
met zijn half geledigde druppel vóór zich, staarde strak naar Gilbert, met zijn barse,
liederlijke ogen.
Emiel Lauwereijnssens had nu het woord genomen.
- Zo, ge peinst, vroeg hij, met gemaakte bedaardheid, de blik schimpend op De
Moor gevestigd, - dat boerke Daenens, bijvoorbeeld - en hij noemde een landbouwer,
vermaard om zijn onpeilbare domheid, en wie men eens, in een verkiezing, een briefje
met de erop gedrukte woorden ‘ik stem voor een varken’ in de stembus had doen
steken - ge peinst, dat boerke Daenens wel weet voor wie hij stemt, als hij ter kiezing
gaat!
Een gedempt gelach was in de herbergzaal opgegaan; De Moor antwoordde
niettemin:
- Zowel als een ander.
- En boerke Mol?
- En boerke Geurs?
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- En boerke Peeters?
Alle vijf spraken nu ondereen en haalden, met spottende opmerkingen, de namen
aan van alom bekende dwaze, bijna aan dieren gelijkende boeren. De namen rolden
als van zelf van hun lippen; zij moesten noch aarzelen, noch zoeken; en de reeks
hield niet op, 't getal was onbeperkt: het was de domheid en de bekrompenheid van
't buitenleven zelf, die, met iedere naam, vóór hen ter tafel werd gebracht. Een
minachtende lach speelde nu op hun lippen; zij kenden geen omzichtigheid meer;
zij dachten zelfs niet, dat hun overdreven uitvallen hun onderneming impopulair
zouden maken; zij hadden nog enkel de kwellende, wraakzuchtige behoefte hun
lijden, hun vernedering, 't gevoel van hun gedwongen ontschiktheid op de buiten in
bittere woorden te uiten, in bijtende en onbarmhartige zinspelingen, waarmee zij de
overrompelde De Moor als met venijnige pijlen bestookten.
Deze was vuurrood van toorn geworden. Een ogenblik poogde hij nog te redeneren,
de handen gewichtig naar de dokter, de brouwer en hun gezelschap uitgestrekt, als
om hun getuigenis ter hulp te roepen; maar plots buiten zichzelf wendde hij zich
opnieuw tot Gilbert en zijn makkers, schreeuwend: - Weet ge wat ge zijt, gij allen?...
Geuzen!... geuzen, die hier, onder de dekmantel van volksbeschaving en literatuur,
liberale propaganda zouden willen maken! Maar, ik mag het u verzekeren, gij zult
er niet in slagen, nu ik de strik ontdekt en u het masker afgetrokken heb!
Alle vijf waren half opgestaan, om tegen deze op een uitdagende, beledigende
toon uitgesproken woorden te protesteren, maar Gilbert, de beide handen uitgestrekt,
haastte zich naar voren.
- Laat zijn! laat zijn! riep hij, - het geldt hier mijn zaak, ik wil die heer antwoorden.
Hij was nader tot de tafel geschoven, zijn houding was vastberaden, zijn ogen
glinsterden. Een poos staarde hij, bewegingloos, in de stomme stilte van de
toeschouwers, zijn tegenstrever in het wit van de ogen aan, en dan, op een koude,
kalme toon, met al zijn instinctmatige, in haat veranderde antipathie, die eindelijk
uitbarstte, op de lippen, vroeg hij op zijn beurt:
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- En gij, weet ge wat gij zelf zijt?
- Och ja, klonk het gemaakt luchtig antwoord, - ik ben Jozef De Moor,
kandidaat-notaris te Lovergem.
- Neen... gij zijt een slaaf!
Het woord trof hem als een slag in 't aangezicht. Hij sprong op, stak dreigend de
vuist uit, om voldoening over die belediging te eisen, maar Gilbert, de stem
verheffend, liet er hem de tijd niet toe:
- Een slaaf! zeg ik, een slaaf! herhaalde hij met nadruk. - Een slaaf, zowel als zij,
die wij daar genoemd hebben, en veel meer nog, want, tot betrekkelijke
rechtvaardiging van uw slaafsheid hebt ge zelfs niet, zoals die lieden, uw materiële
afhankelijkheid of uw onwetendheid tot verschoning in te roepen! Een man zonder
eigen mening, geloof of karakter; een werktuig in de handen van de partij, die u
gebruikt! Dát zijt ge! Mannen als gij zijn het verderf van de maatschappelijke stand,
waarop zij enige invloed kunnen uitoefenen! Mannen als gij zijn de hardnekkigste
dompers van alle licht, de ergste vijanden en vervolgers van de ongelukkige volksen werkersklassen.
De Moor sloeg hevig met de vuist op tafel, onderbrak zijn tegenspreker, schreeuwde
hem in 't gezicht.
- Uw beledigingen kunnen mij niet raken, ik veracht die, ik houd het voor een eer,
door een geus beledigd te worden. Maar deze waarheid zult gij horen: mannen van
mijn mening en partij zijn de verdedigers van de bedreigde rechten en belangen van
de burgerij; zij zijn het, door wier tussenkomst en opofferingen de verwoestende
driften van de weerspannige werkersmassa's zullen beteugeld en desnoods verbrijzeld
worden! Wij zijn de behouders, de waarborgers van onze levens en goederen, en gij,
liberalen, geuzen, zijt de verdelgers daarvan, de vernielers van uw eigen fortuinen,
de medewerkers en de medeplichtigen van de heerszuchtige, criminele, niets
eerbiedigende socialisten!
Van lieverlede was de ganse herbergzaal in opschudding geraakt. De brouwer en
zijn kliek, op hun stoelen omgekeerd, hoorden gapend het getwist aan; de baas en
zijn vrouw wisselden wanhopige blikken en gebaren; twee boeren, wellicht door het
gedruis aangelokt, kwamen binnen en bleven naast
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het portaal als aan de grond genageld, nieuwsgierig de twisters aanstaren, vergetend
hun drank te bestellen, verbaasd te bemerken, dat het twee heren waren, die zulk een
vreselijk spektakel maakten.
Maar Gilbert bekreunde zich niet meer om 't geen rond hem gebeurde: een spotlach
scheurde zijn lippen; hij dronk, de keel verdroogd, met haast van zijn glas bier; hij
schreeuwde tegen:
- Gij! Mannen als gij het sociaal gevaar bezweren! De vooruitgang van de
gedachten tegenhouden! Allons... donc! Andere krachten dan de uwe worden er
vereist om zulke volksbewegingen te doen mislukken, om aan zulk een
overweldigende vloed een kalme afleiding te geven. Wat beduiden nu nog de
verouderde benamingen van katholiek en liberaal? Bevat de gedachte, uit die woorden
ontstaan, wel iets meer dan het twijfelachtig embryo van de sociale en politieke
synthese van de toekomst? Neen, neen; al wat er nog bestaat zijn twee slag van lieden:
de crimineel domme egoïsten die, vrijwillig blind en doof, niets zien noch horen wat
er om hen heen gebeurt; en de verstandigen, de geleerden en verlichten, zij, die de
evolutie van deze eeuw zien komen en begrijpen. En, indien het geducht en onbekend
gevaar van de toekomst beheerd en, desnoods, beheerst kan worden, aan zulke lieden
zal deze zware plicht en deze grote eer te beurt vallen. Zij zullen een sociale staat
stichten, gesteund - laat het ons hopen - op zoveel mogelijk rechtvaardigheid,
wetenschap en individuele waarde; een staat, die: een nieuwe schakel zal wezen in
de ideale keten van de bestendige vooruitgang; een staat die tegen u, schimmen van
een dood verleden, zal te velde trekken, u stormenderhand verslaan en u voor eeuwig
in de afgrond van de vergetelheid werpen!
Hij sprak meer en meer opgewonden; hij vergat de tegenwoordigheid van zijn
toehoorders, zijn gelaat was veranderd, zijn ogen schoten vlammen, in het onbepaalde
gevestigd, ginds ver, op zijn hersenschim, op die nieuwe, gelukkiger maatschappij,
die hij aan de verbrede horizon, in een dageraad van wreedheid en glorie zag
opdoemen. En allen, zelfs De Moor, staarden hem nu met een soort van onthutste
eer-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

193
bied aan, door het onverwacht aangrijpende en verhevene van zijn woorden en
houding onweerstaanbaar overweldigd. Hij dronk zijn glas gans ledig, bestelde er
een nieuw, haalde een sigaar te voorschijn, waarvan hij koortsig, met een wrong van
de hand, de punt afbeet. En, in de plechtige stilte, ging nu een stem op, de ruwe, hese,
bruuske stem van dokter Bické, die, zich uit zijn hoek in het gesprek mengend, vroeg:
- En de anarchisten! wat zult ge met de anarchisten doen? Gilbert keek met verbazing
op, als uit een droom ontwaakt, schielijk tot de werkelijkheid teruggeroepen.
- De anarchisten! de anarchisten..., antwoordde hij op een aarzelende toon, - ik
zou eerst moeten weten wat soort van anarchisten gij bedoelt: de theoretici of de
propagandisten ‘par le fait’. Als het enkel deze laatsten zijn, dan geldt het slechts,
meen ik, een tijdelijk gevaar. Iedere omwenteling baart onlusten; er zijn te allen tijde
misdadigers en gedetrakeerde fanatieken op de wereld geweest... Overigens, ik behoor
tot geen politieke partij, ik ken maar de vooruitgang, het streven naar iets beters, naar
iets hogers, hoe men het ook noeme. En in de anarchie, - ik bedoel nu de theoretische
- die misschien wel, tot een zekere graad, een stap vooruit kan zijn, vind ik toch
geenszins mijn bepaald ideaal. Hij zweeg opnieuw, terwijl de dokter, als versmaadde
hij alle verdere discussie, hevig, met een schorre spotlach, de schouders optrok. De
Moor, bitsig en boos, nam nu weer het woord:
- Uw gedachten zijn utopieën. Een enkele partij zal de oproermakers van het
tegenwoordige of het toekomende, hoe gij die ook heten wilt, temmen, en desnoods
vernietigen: de katholieke, conservatieve, grondwettelijke partij.
Gilbert, steeds zwijgend en roerloos, bleef een lange poos zijn antipathieke
tegenstrever strak aanstaren. Hij staarde hem aan met zijn peilende, peinzende blik,
schijnbaar kalm, zich afvragend of het nog wel de moeite waard was, diens verwaande
bevestiging te weerleggen. Maar schielijk zijn besluit nemend, hervatte hij langzaam,
kalm, in duidelijk uitgesproken, helder gescandeerde woorden, als wilde hij ze diep
en onvergeetbaar in De Moors geheugen prenten:
- Gij durft beweren dat ik en allen die mijn gedachten
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delen de verdelgers van onze eigen fortuinen, de omverwerpers en vernielers van de
burgerij zijn!... welnu, ik, ik zeg u, dat niet wij, maar wel gij, gij en al uw gelijken,
tot welke partij zij ook behoren, de vernietigers van uw fortuinen en van de
hedendaagse maatschappij zijt! Ja, gij, ingewortelde egoïsten; gij, door uw
schandelijke onrechtvaardigheid, door uw ergerlijke tirannie, door uw stelselmatige,
hatelijke, wraakroepende uitsluiting van het volle!
Door een hevig gebaar van de hand wees hij een protesterende onderbreking van
De Moor af, hij vervolgde, schielijk hartstochtelijk:
- Ja! gij! gij!... Gij en met u al de dompers van het Licht!... Gij en met u al de
vijanden van de volksbeschaving!... Gij en met u al de dwingelanden, al de
uithongeraars van 't onderdrukte volk!
Door een nog heftiger gebaar wees hij een nieuwe onderbreking af. En, met
eensklaps dreunende stem, met vlammen in de ogen voer hij voort:
- O! ik bedoel hier geen politieke, geen sociale regeringsorganisatie; ik spreek
enkel maar uit een gevoel van gekwetste rechtvaardigheid, van gekrenkte
menslievendheid. Er bestaan in de huidige samenleving monstruositeiten, door alle
rechtschapen en eerlijke harten veroordeeld en vervloekt en die gij, gij alleen,
zelfzuchtige, bekrompen bezitters van de goederen der aarde, nog durft handhaven
en verdedigen. Er zijn van die onrechtvaardigheden, van die lafheden, van die
wanschapenheden, die het geweten treffen gelijk een oorveeg de wang treft en die
men niet genoeg kan aan de kaak stellen en geselen, altijd weer! Ah! men moet in
de bijzonderheden van die toestand treden om er al het afschuwelijke van te beseffen,
om te schreeuwen van verontwaardiging en opstand. Men moet denken dat er in de
paleizen, in de kastelen, in de rijke burgerhuizen lieden zijn, verzadigd van schatten,
van spijzen, van wellust; lieden die, brakend van overdaad en slemperij, niet meer
weten waaraan hun geld te verkwisten, het met volle grepen weg te gooien, terwijl,
vóór hun deuren, andere mensen, geschapen als zij, van koude en ellende liggen te
bezwijken! Men moet denken, dat duizenden en duizenden mensen, bleek, mager,
uitgehon-
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gerd, ziek, hun leven lang zwoegen om met hun arbeid de weelde, de wellust, de
ontucht van één enkele te betalen! Men moet denken, dat een landbouwer een gans
jaar, in het zweet zijns aanschijns, zijn ondankbare grond zal beploegen; dat hij die
in 't koude, gure voorjaar, in wind en regen zal bemesten en bezaaien; dat hij in
zonnebrand zijn oogst zal afmaaien en bergen; dat hij, ten koste van ontzaglijke
onrust en zorgen, zijn vee zal kweken in de stallen; dat hij zichzelf zal beroven van
het onontbeerlijke, om tenslotte de som op te brengen, die zijn eigenaar, in zijn paleis
van de hoofdstad, aan één enkel feest, aan één enkel bal zal besteden! Men moet
denken, dat een volksmeisje een gans jaar over haar kantwerkkussen zal gebogen
zitten, dat ze zal arbeiden van zes uur 's morgens tot tien uur 's avonds, dat ze zal
bleek worden; dat ze zal vermageren; dat ze zal hoesten; dat ze misschien de tering
zal krijgen; dat ze alle eigen vreugd, alle geluk en zelfs haar leven zal opofferen om
het kantwerk te vervaardigen, dat een barones, dat een gravin, of een lichtekooi uit
de hoge wereld op dat feest, op dat bal aan haar kleed zal hangen, om daarmee de
aandacht te trekken en het mansvolk te lokken!
En 't is dát, 't is zulk een toestand die gij durft goedkeuren en verdedigen! En het
verwondert en verontwaardigt u, dat het volk in opstand komt, dat het
rechtvaardigheid, een beter lot eist! En gij begrijpt niet, gij ziet niet dat het volk, dat
de macht en het getal is, één voor één, 't zij door overtuiging, 't zij door geweld, de
billijke rechten, die gij het zo hardnekkig weigert, bemachtigt! En gij beseft, gij voelt
evenmin, dat uw verstokking, uw hardvochtigheid het volk verbittert, dat de heilige
opstand dreigt, dat de wrekende bijl boven de hoofden glinstert!...
Ja, gij zijt de vernielers van de vrede; gij die de catastrofe roept en verhaast; gij,
die de weerwraak van het volk over de hedendaagse samenleving trekt! Gij, die
duizenden schuldeloze hoofden zult doen vallen! gij ook, aan wie het Mensdom, aan
wie de Toekomst er rekenschap van zal vragen!... Hij was opgestaan, hij zweeg, de
vlammende ogen op De Moor gevestigd, het lichaam voorovergekromd, met
opgetrokken schouders en de beide vuisten achteruit, als om een
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vijand op het lijf te springen. Een plechtige, benauwde stilte heerste in de herbergzaal,
een uitdrukking van angst en schrik bedekte de tot hem gekeerde aangezichten. De
Moor had instinctmatig zijn stoel achteruitgeschoven als vreesde hij een aanranding,
terwijl hij, gans bleek, tevergeefs zijn licht bibberende lippen nog tot een spotlach
poogde te plooien.
Maar Gilberts opgewondenheid was eensklaps als vanzelf gevallen. Zijn zenuwen
ontspanden zich, hij zette zich terug op zijn stoel, insgelijks zeer bleek, de witte
handen bevend, de wenkbrauwen gefronst, de wezenstrekken nog verwrongen.
Hij keerde zich om tot Lauwereijnssens en Eugène, misnoegd en wrevelig de
schouders ophalend:
- O! 't is dom, 't is te dom! waarom ook belet ge me niet zo nutteloos uit te varen!
sprak hij hen verwijtend toe. - Gij laat mij gaan! gij laat mij gaan!... alsof gij er
vermaak in vondt...
Zij verontschuldigden zich vaaglijk, verbaasd door zijn verwijt; en, in de
terugvallende stilte, ging nu een andere stem op, die van de brouwer, die nogmaals,
in een gekraak van zijn stoel zijn benen anders kruisend, op ernstige toon deze
kernspreuk liet horen:
- Och, wij zullen dat altemaal niet beleven, en ook, ik geloof niet, dat er ooit
revolutie komen zal, zolang het werkvolk voedsel heeft, zolang de petaters zo
goedkoop blijven. Zijn gezegde werd door het goedkeurend hoofdgeknik van enkele
van zijn gezellen beaamd; en, na een nieuwe poos stilzwijgen, greep een trage
beweging op de stoelen plaats, reikten de handen naar de glazen op de tafeltjes,
gorgelde het bier in de kelen en klonk het weer, slaperig en lui:
- Fitor, geef mij nog een pintje.
- Mij ook een, Fitor.
- Fitor, mij ook een.
En dokter Bické, woedend in zijn hoek:
- Fitor, breng mij nog 'nen druppel.
Gilbert keerde zich tot zijn vrienden om.
- Willen wij gaan? stelde hij voor.
Zij stonden op, betaalden, wensten ‘goen avend’ en ver-
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trokken.
Buiten hield Gilbert hen staan.
- Na deze twist, die morgen alom in 't dorp bekend zal wezen, staan wij, om te
beginnen, als openlijk bekende vijanden van de katholieken aangeschreven, sprak
hij. - Belooft gij allen mij voortdurend moedig terzijde te staan?
- Allen! Honk hun geestdriftig antwoord.
Gilbert bedankte hen, tevreden. En na enkele ogenblikken gaans, voegde hij erbij:
- Toen dokter De Cock gisterenavond, op het souper, er zijn spijt over uitdrukte,
dat wij, in het programma van de Vriendenkring, niet eens vermeld hadden, dat het
gedeeltelijk doel van onze maatschappij ook was, de vrijzinnige - laat staan de hberale
- gedachten en leerstelsels in deze zo diep verkwezelde gewesten te verspreiden, en
ik hem antwoordde, dat wij ook zonder die belijdis misschien maar al te vroeg tegen
die geduchte vijand - de klerikale onverdraagzaamheid - zouden te kampen hebben,
dacht ik waarlijk niet zo gauw profeet te worden.
Een stil gelach klonk hem als antwoord tegen, en, voor de deur van zijn woning
gekomen, namen de vrienden afscheid van elkander.
Twee dagen later stond in het katholiek Fondsenblad, onder de titel ‘Een
letterkundige gebeurtenis’, het volgende te lezen:
- Ons Vlaanderen telt een centrum van Kunst en Verlichting te meer. Vijf zware
verstanden van Lovergem: de heren Gilbert Van den Steen, Emiel Lauwereijnssens,
Eugène Durand, Theodoor Mortelmans en Aimé Jozef Pinnoy hebben aldaar een
letterkundige en artistieke [?] kring gesticht en het eerste nummer van een tijdschrift
is verschenen, dat zich betitelt: Orgaan van de letterkundige en artistieke
Vriendenkring van hover gem, onder de kenspreuk: ‘Sursum Corda!’
Over de inhoud van dit nummer zullen wij maar zwijgen, daar er werkelijk van
zulk onbeholpen knoeiwerk niets te zeggen valt. Maar wie zijn die mannen, zal men
vragen, en welk doel beogen zij? Het zijn vijf gekende geuzen van het dorp, die,
onder het dekkleed van literatuur, voornemens
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zijn een werkdadige politieke propaganda te maken. Herders die uw schaapjes wilt
bewaken, opgepast voor de wolven, niet waar?
Ongetwijfeld kwam de aanranding van De Moor, die zich aldus op zijn gewone,
bekrompen-jezuïtische wijze gewroken had.
- Ziedaar ons diploma als volksvijanden, sprak Gilbert, toen hij het artikel gelezen
had.
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IV
Die zaterdagnamiddag, om twee uur, kwam Gilberts aangespannen kales, stapvoets
door Jan, de paardenknecht, gevoerd, vóór de deur van zijn woonhuis stilhouden.
De vijf Lovergemse vrienden, te zijnent vergaderd, stapten erin, en, opgetogen, stoven
zij in de volle draf van de beide paarden vooruit, naar de algemene vergadering van
Amertinge.
Allen, zelfs de gewoonlijk slordig geklede Mortelmans, waren keurig uitgedost.
De klederdracht van Lauwereijnssens was een bonte schakering van vijf of zes
verschillende kleuren; Pinnoy droeg, onder zijn bleekgrijze overjas, een groen en
bruin gestreept ‘complet’, dat aan de pluimage van de vlasvink herinnerde; en Eugène,
in 't zwart, met een witte das en een wit vest, had een bloem in 't knoopsgat, gelijk
in de zomer. Zij zaten een weinig gespannen in 't rijtuig maar lachten erom; de
gesprekken klonken luid en opgeruimd, en allen rookten sigaren, waarvan de damp
de ruiten met een vochtig waas bedekte, hun aangezichten in een blauwachtige nevel
hulde. Mevrouw Lauwereijnssens, voor het ogenblik overladen met huishoudelijke
zaken, had haar man de last gegeven, zich bij de overige leden over haar gedwongen
afwezigheid te verontschuldigen.
Te Bavel wachtte hen een verrassing: hun rijtuig werd een wijl, aan de ingang van
het dorp, in zijn vaart belemmerd; en toen de vrienden buigend door het geopende
venstertje keken om zich van de oorzaak van de hindernis rekenschap te geven,
herkenden zij, in een omnibusje, dat hun kales vooruit rende, vier andere leden van
de Vriendenkring: mijnheer en mevrouw Van Duijn, van Brakel, die, vergezeld van
de jonge notaris Roelandts, van Meule, en van de hulponderwijzer De Cort, van
Wilde, ook naar de vergadering reden. Geestdriftige groeten werden gewisseld en
de beide
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gespannen, elkaar opvolgend, reden nog geen vijf minuten langs de steenweg van
Amertinge, toen zij door een derde rijtuig, het dogcart van mijnheer Matton, de
brouwer van Baaigem, achterhaald werden, waarop mevrouw Matton, en mijnheer
Terront, de ontvanger van Lauwegem, met zijn mooie jonge vrouw ook plaats
genomen hadden.
Nieuwe hoezees weergalmden; handen werden zegevierend gezwaaid; de drie
spannen reden in versnelde draf over de ratelende steenweg. 't Was als een apotheose
van beschaving en verlichting, die zich eensklaps aan de vervallen en terneergedrukte
bevolking van de velden openbaarde.
Gilberts gelaat straalde van vreugd. Het was in hem een trillend bewustzijn, dat
hij op een gedenkwaardig, beslissend punt van zijn leven stond, dat met de dag van
lieden een nieuw tijdperk zou aanvangen. En inderdaad, voor hem werd het belang
van de gebeurtenis nog door een gans geheime aantrekkelijkheid verdubbeld: hij
zou, ter plaats zelf, waar zij een eerste maal voor hem was opgedaagd, de betoverende
blonde verschijning, die op hem een zo schielijke en diepe indruk had gemaakt, Irène,
het mooie dochtertje van dokter De Cock, terugzien. Hij zou haar zien van dichterbij,
in een vertrouwelijker, reëler omgeving, gedurende een langere tijd. Hij zou van haar
een bepaaldere gedachte krijgen; hij zou gevoelen of hij haar wezenlijk beminde; of
zij wel degene was die hij zocht, de personificatie van zijn zo schoon, zo zoet ideaal,
dat complex en groot, maar nog onduidelijk en kwellend ideaal, tot het bereiken
waarvan al zijn krachten en verlangens samenspanden.
Ook was het met een gemengd gevoel van hoop en vrees, dat hij tot haar naderde.
Zou er wel enig verband, enige verwantschap van geest en van gemoed tussen zijn
ideaal en haar kunnen bestaan? Zou ze zijn gevoelens begrijpen? Er deel in nemen?
Of zou zij er volkomen vreemd, volkomen onverschillig aan blijven? Zou de illusie
een werkelijkheid worden, of als ijdele rook tenietgaan? Wie kon het zeggen? Hij
hoopte en vreesde, het hart door een zonderlinge ontroering aangegrepen.
De intrede van Amertinge geleek op een triomftocht. De straat dreunde onder de
draf van de paarden en het geratel
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van de wielen; en terwijl de rijtuigen beurtelings voor het groot ouderwets huis van
dokter De Cock stilhielden en de leden er afstapten, kwamen de verbaasde buren
gapend op hun dorpels staan, niet begrijpend waarom al die bezoekers daar kwamen,
en wat er gebeurde.
Zij werden in het ruim, somber, streng gestoffeerd salon geleid. Twee leden van
Amertinge: notaris Van der Stegen en hoofdonderwijzer Speleers, alsmede De
Rijziger, van Boekhove, waren er reeds aanwezig, pas aangekomen, zegden zij.
Handdrukken en welkomstgroeten werden gewisseld; en allen bewonderden de ijver
van De Rijziger, die van zover kwam - de afstand tussen Boekhove en Amertinge
was nagenoeg zes uur - en ook dezelfde dag niet meer kon huiswaarts keren. Hij had
bij Van der Stegen het middagmaal gebruikt en zou bij Speleers blijven logeren. Op
de snaakse aanmerking van Van Duijn, dat de Vriendenkring hem, uit hoofde van
zijn ongewone ijver, een standbeeld zou moeten oprichten, liet De Rijziger, met
goedkeurend hoofdgeknik, een schril gelach horen. Het bleek echter niet, dat hij,
inzake scherts, zeer spitsvondig of welsprekend was; althans, hij vond geen verder
antwoord op Van Duijns plagende grap. Hij was tamelijk lang van gestalte en mager,
met een lang en bleek gelaat en kleine, grijze, onnozel verbaasde oogjes, waaronder
waterige zakken hingen. Hij was zeer rijk en leefde, ongehuwd, van zijn inkomen
op een mooi landgoed. En hij had een vage faam van letterkundige, steunend men
wist niet juist waarop, misschien op de manuscripten van zijn belangrijke
onuitgegeven werken, die hij uit nederigheid, beweerde men, in zijn schuiflade het
liggen. Hij stond insgelijks bekend als liberaal, als een van die verouderde doctrinaire
liberalen, omzichtig en bedaard in het uiten van hun mening, van een zo flauwe,
valse politieke tint, dat de scheidingslijn tussen hen en de met meer oprechtheid voor
hun opinie uitkomende conservatieven niet langer merkbaar is. Het was dokter De
Cock, die, sinds jaren met hem in betrekking, hem als een goede aanwinst voor de
Vriendenkring verworven had.
Maar eensklaps ging een zijdeur open en het poezelig mevrouwtje De Cock kwam
vlug en vriendelijk glimlachend te
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voorschijn. Zij omhelsde de dames, dezen bij hun voornaam noemend, en drukte de
hand van de heren. En dadelijk berichtte zij, dat de dokter afwezig was, voor een
dringend geval te Onderdale geroepen, en men op zijn terugkomst niet hoefde te
wachten om de zitting aan te vangen; hij zou eerst later, op het avondmaal,
verschijnen. Allen drukten hierover hun teleurstelling en spijt uit, maar mevrouwtje
De Cock bad om verschoning en, op haar aandringen, nadat hoeden, overjassen,
sjaals en mantels door de meid waren weggedragen, zette eenieder zich neer.
Het vuur brandde verkwikkend in de kachel; de leden, huiverig van hun lange rit
door de killige lucht, wreven genoeglijk de handen. Mevrouwtje De Cock, bemerkend
dat men het koud had, pookte de vlam nog wat op en de onvermijdelijke
bespiegelingen nopens het weer werden gewisseld. Daarna viel het gesprek op het
eerste nummer van het tijdschrift, dat zij allen, een maand tevoren, op de zitting bij
Gilbert ontvangen hadden. Wat een vreugd! Wat een verrassing! En wat was het
mooi, keurig verzorgd, welgelukt! Mevrouwtje De Cock vertelde, volgens de
inlichtingen haar door de dokter gegeven, de uitmuntend goede indruk teweeggebracht
op sommige boeren van Amertinge, aan wie mijnheer De Cock het nummer ter lezing
had gegeven. Zelfs de Franse bijdragen hadden zij zich doen vertalen; en, met een
glimlach, zegde het hef, opgewonden dametje, hoe die onbeschaafde en onwetende
lieden reeds de titel van het maandschrift verbasterd hadden in ‘het Orgel van de
Vriendenkring’. Allen schoten hierop in een gulhartige lach en Roelandts, die aan
het ene uiteinde van de tafel zat, verklaarde, met luider stem en grote, gekke gebaren,
dat hij nog een beter middel van propaganda had aangewend: hij was ‘op café’ gegaan,
met zijn exemplaar, en nadat hij, om zich heen, een nogal talrijk auditorium van
boeren vergaderd had, was hij op een tafel geklommen en had daar, luidkeels, de in
het Nederlands geschreven bijdragen aan het publiek voorgelezen. Hij had daarmee
een kolossaal succes behaald, beweerde hij. Hij behaalde er ook een op dit ogenblik;
al de leden staarden hem met verbaasdheid aan, een gedempte spotlach op de lippen,
bij de gedachte aan die buitensporige

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

203
Roelandts, dáár prekend op die herbergtafel met overdreven gebaren en gekke,
verwilderde blikken, te midden van een menigte gapende lomperds en boerenkinkels.
Gilbert was op het punt ook zijn avontuur met De Moor te vertellen, doch hij hield
zich in, uit kiesheid tegenover mevrouw De Cock; en wellicht ondergingen de overige
leden, die de scène bijgewoond hadden, hetzelfde gevoel, want geen van hen repte
er een woord over. En alleen De Cort, de kolos-hulponderwijzer van Wilde, deelde
nog, met zijn doffe, zware stem van reus, een anekdote mee, namelijk dat de
burgemeester van zijn dorp, ridder de Villermont de Wilde, een soort van rondreis
had gemaakt bij zijn pachters, ten einde hun de lezing te verbieden van ‘dat vod’,
had hij gezegd, van die uitgave van de socialisten, de hardnekkigste vijanden en
vervolgers van God, van religie en van eerlijke lieden.
Van lieverlede week het onderhoud van het doel van de vergadering af;
afzonderlijke gesprekken werden aangevangen, een soort van aarzeling scheen,
ondanks het aandringen van mevrouwtje De Cock, de opening van de zitting te
verschuiven. Zij koutten weldra over plaatselijke gebeurtenissen: een voerman van
Akspoele, die, dronken zijnde, door zijn wagen overreden was; de nieuw ingehuldigde
stoomtram van Amertinge naar Vannelaar, die geen goede zaken scheen te maken;
een beruchte dievenbende van Brakel, die, op één nacht, te Bavel, in meer dan twintig
verschillende hoeven, al de hoenders en konijnen gestolen had. Het was de obsessie
van de omgeving, die ondanks alles zich opdrong; en Matton, Van Duijn en Speleers,
die naast elkander zaten, waren halfluid en gezamenlijk een sterkgekruide grap
begonnen te vertellen aan Pinnoy, waarbij deze laatste, vuurrood van bedwongen
lachlust in zijn bruingroen gestreept ‘complet’, eensklaps zo hevig aan 't proesten
ging, dat hij ervan verstikte, terwijl mevrouw Van Duijn, die ook hier en daar enkele
woorden vatte, haar man met een traag, verwijtend hoofdschudden bekeek.
De meid, nochtans, had een schenkblad vol glazen en een grote kruik met bier op
de tafel geplaatst en mevrouw De Cock was uit de eetzaal een kistje sigaren gaan
halen. Een betrekkelijke stilte heerste en, toen eenieder zich bediend
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had, en de rook van enkele sigaren reeds in blauwe wolkjes omhoog begon te stijgen,
uitte mevrouwtje De Cock zelf, op gedempte toon, nogmaals haar wens:
- Mijnheer Gilbert, zouden wij maar niet beginnen?
- Ja, mevrouw, antwoordde de jongeling beslissend. En ernstig, terwijl hij om zich
heen over de tafel keek, vielen hem, in zijn hoedanigheid van voorzitter, de
sacramentele woorden van de lippen:
- De zitting is geopend.
Een schielijke ernst had het gezelschap bevangen. Enkele leden hadden hun kopij,
opgerold of toegevouwen, te voorschijn gehaald; anderen trokken zich als het ware
achteruit, met een veelbeduidende hoofdschudding of een schalks geknipoog naar
elkander. Pinnoy, als secretaris, had een vel wit papier voor zich open gelegd en
hield het potlood in de hand, de blik wachtend-ondervragend op Gilbert gevestigd.
- Wilt ge eerst de namen van de aanwezige leden opnemen, mijnheer Pinnoy? verzocht
Gilbert.
Pinnoy, gebogen, en nu en dan, in het ronde naar de aanwezigen opkijkend, tekende
de namen op. De anderen bleven zeer stil en deftig, de ogen op Pinnoys papier gericht;
alleen Van Duijn en Matton wisselden nog, gedempt glimlachend, enige gefluisterde
woorden.
- Ik heb gedaan, mijnheer de voorzitter, sprak eindelijk Pinnoy, in de steeds ernstige
stilte. En op verzoek van Gilbert las hij, met luider stem, de namen van de aanwezigen
op. Niemand had een opmerking te maken en Pinnoy kreeg nogmaals het woord om
het proces-verbaal van de voorgaande zitting voor te lezen.
Dit had hij zelf en alleen opgesteld, zonder het aan Gilbert ter inzage te geven, en,
met zijn gewone pedanterie van schoolmeester, had hij er, om zo te zeggen, een
literarisch pronkstuk van gemaakt. Men zou gezegd hebben een protocol van
mogendheden; en de volzinnen, waarin de stichting van de letterkundige en artistieke
Vriendenkring van Lovergem vermeld werd, klonken zó opgeblazen en bombastisch,
dat Gilbert, toen hij geëindigd had, glimlachend, doch niet zonder een verholen
gevoel van spijt, hem op zachte toon tot soberheid en gematigdheid van uitdrukkingen
meen-
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de te moeten aanwakkeren. Een gedempt, goedkeurend gemurmel van de leden
bewees hem, dat allen zijn mening deelden, terwijl Pinnoy deze vermaning met een
zekere verwondering, doch niet zonder welwillendheid, aanvaardde; en, daar deze
opmerking de enige was, die de vergadering op zijn verslag te maken had, werd er
tot de lezing van de verschillende bijdragen overgegaan.
Gilbert vroeg eerst, in 't algemeen, hoe talrijk deze waren. Niemand rechtstreeks
ondervraagd zijnde, kwam er geen antwoord, maar verscheidene leden, waaronder
Van Duijn, Speleers, Terront, De Rijziger en Van der Stegen trokken zich weer,
ontkennend het hoofd schuddend en naar elkander knipogend, op hun stoelen achteruit,
terwijl de anderen, integendeel, bewegingloos bleven zitten en Gilbert helder in 't
gelaat aankeken, als lieden, die zich van geen plichtverzuim te beschuldigen hebben.
En eindelijk bleek het dat de dames De Cock en Van Duijn, en de heren Durand,
Pinnoy, Lauwereijnssens, Mortelmans, De Cort, Roelandts en Van den Steen elk een
pennevrucht voortgebracht hadden. Het aantal papieren en opgerolde cahiers was in
een verbazende evenredigheid op de tafel aangegroeid en de aangezichten van de
auteurs glansden van opgewektheid, terwijl die, welke niets geleverd hadden, zich
meer en meer gedwongen glimlachend en, als het ware beschaamd, achter de anderen
verborgen. Gilberts ogen straalden van tevredenheid en vreugd. Een ogenblik was
hij bevreesd geweest voor lauwheid vanwege zijn medewerkers, maar thans bestond
er bij hem bijna geen twijfel meer aan het welgelukken van hun onderneming. Wellicht
zou alles niet van degelijke aard genoeg zijn om in het tijdschrift te kunnen
opgenomen worden, doch, er zou tenminste middel zijn, dacht hij, een goede keus
te maken, en, in een zacht gevoel van welzijn en geluk, bracht hij weer deze zegepraal
in overeenstemming met een ander, nog onduidelijk ideaal, met een fris en levendig
visioen, waarvan hij, achter die hoge, gesloten deuren, onder datzelfde ouderwetse
dak, de tegenwoordigheid besefte, een visioen, dat gewis binnen korte uren, nogmaals
in wezenlijke, levende vormen voor zijn begeesterde ogen zou verschijnen.
Hij had zich tot mevrouwtje De Cock gewend, hij vroeg
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haar, beleefd buigend, of zij de lezing van haar stukje wilde aanvangen. Maar het
vriendelijk dametje verontschuldigde zich. Zij bekende hem, ontroerd glimlachend,
haar schuchterheid om het eerst op te treden en verzocht, dat iemand de
welwillendheid zou hebben, haar vooraf te gaan. Matton bood zich dienstwillig aan.
Gilbert verleende hem het woord en Matton, klein en mager, met snaakse
deugnietachtige ogen en een lange, blonde knevel, waarin een guitige spotlach zich
verborg, nam het ontvouwen, vóór zich liggend blad papier in de handen, en begon:

De kwade hond
In het lief dorpje Edelaar,
Waar zoveel aard'ge poesjes lopen

...
Hij onderbrak zich plotseling, om aan Pinnoy, die nevens hem zat, en reeds, voor
zijn verslag, de titel begon neer te schrijven, het bericht te geven:
- 't Zijn verzen, zilde.1
- Ja, ja, ik zie het wel, antwoordde deze. Een stil gedempt gelach steeg op en
Matton, gerustgesteld, zette zijn lezing voort.
Het was een ongerijmd, een dom vertelsel: een vrijer, bezig met het hof te maken
aan een herbergmeid, en die op 't punt was door de moeder van het meisje betrapt te
worden, toen zijn hond, die vóór de deur de wacht hield, hem door zijn woedend
geblaf van de komst van de vijand verwittigde. Dit alles verhaald in rijmelarijen van
een verpletterende onbeholpenheid en doorspekt met dubbelzinnige uitdrukkingen
en triviale wenken, die voor iets bijzonder geestigs en schranders moesten doorgaan.
Een glimlach was op de lippen van enkele leden verschenen; Van Duijn en Speleers
stieten elkander in de zijde, terwijl Pinnoy, achter de schouder van Matton, naar hen
knipoogde. Ah! die snaakse, guitige Matton, hij kon ze toch nooit met rust laten, de
vrouwen! Vroeger was hij immers

1

Weet u.
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nog medewerker geweest in een zogezegd satirisch weekblaadje, Tybalt de Blater,
waarin hij zich een naam verworven had als ‘vrouwenhekeldichter’. Hij had
opgehouden er aan mee te werken na een zeer lelijk proces van eerroving, onder de
gevolgen waarvan het blaadje overigens kort daarop bezweken was; maar hij had
een onuitputtelijke voorraad soortgelijke gedichtjes in portefeuille liggen en hij
rekende er wel stellig op, ze in de Vriendenkring van pas te brengen. Van Duyn,
Speleers, Pinnoy, reikhalzend en de ogen glinsterend, hoorden hem nu, glimlachend
in zijn lange snorbaard, de tweede strofe voorlezen.
Het was de schrik van de moeder die, scherpe kreten slakend, bevend was
achteruitgedeinsd. Verwilderd en rood kwamen de vrijers uit hun schuilplaats gelopen
en, terwijl de minnaar, door een dringend bevel, zijn hond tot zich riep, verhaalde
het meisje aan haar moeder, dat ook zij had moeten vluchten voor de woede van de
hond, die haar op het lijf gesprongen was. En zij toonde in haar hals een rode vlek het spoor van een kus - waar de hond haar gebeten had, verklaarde zij.
De schalks-guitige uitdrukking van de aangezichten had zich geaccentueerd. De
Cort, Mortelmans, Van der Stegen, Lauwereijnssens, De Rijziger en Roelandts
glimlachten nu ook, terwijl het lijkkleurig gelaat van mijnheer Terront zich met een
gespannen, bijna gebelgde uitdrukking bedekte, en Pinnoy en Speleers, verkroppend,
zich niet langer inhouden konden. Mevrouw Matton, lang, bleek, bewegingloos en
beenderig, wendde de blik van haar man niet af, zonder dat het mogelijk was op haar
wezens trekken haar gevoelens waar te nemen; mevrouw Terront, de peilende, zwarte
ogen schitterend, de mooie, rode mond door een zonderlinge glimlach halfgeopend,
scheen het gedempt genoegen van een diep verborgen, eindelijk voldane
nieuwsgierigheid te smaken, en alleen de dames De Cock en Van Duijn keken, als
onthutst, terzijde, terwijl een schier gepijnigde uitdrukking het jeugdig aangezicht
van Eugène bedekte, en bij Gilbert, die teleurgesteld en misnoegd, met gefronste
wenkbrauwen strak voor zich staarde, het vast voornemen ontstond tot geen prijs
deze wansmakelijke, onbeholpen rijmelarij in het tijdschrift te
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aanvaarden.
Matton, steeds guitiger in zijn lange snor glimlachend, was middelerwijl aan de
laatste strofe van zijn gedicht gekomen. Deze behelsde de zedenles van zijn stukje,
een mooie zedenles inderdaad en ook een dubbelzinnige, gelijk de toespelingen van
't verhaaltje. 't Was onontbeerlijk vergezeld te zijn door een kwade hond, als men op
liefdesavontuurtjes uitging. Zijn woede diende u tevens tot waarborg tegen een
mogelijke verrassing vanwege ouders of indringelingen, en tot zondebok van al 't
gebeurde, indien het corpus delicti niet meer te loochenen was. Ook boezemde de
kwade hond de moeder een ontzaglijke schrik in, bij de dochters was hij integendeel
zeer welkom, ja, ja, zeer, zéér welkom...
Een bijna algemeen gelach begroette dit einde, en Speleers, Van Duijn en Pinnoy,
die zich niet langer inhouden moesten, barstten in luid gejuich en uitgelaten blijdschap
los:
- Ah! 't was wel! 't was wel! 't was onverbeterlijk! Driftige uitroepingen
weerklonken, zij klopten Matton op de schouders, om hem geluk te wensen. En
Gilbert, al gam? een mogelijk te maken voorstel voorkomend, en overigens overtuigd
dat hij te doen had met een van die rijmelaars tegen wie geen kruid gewassen is,
voegde zijn gelukwensen bij die van de anderen, verklarend dat zulke stukjes, om
niets van hun waarde te verliezen, niet elders dan in een verzameling van volksliedjes,
in een studentenalmanak of in andere uitgaven van soortgelijke aard mochten
verschijnen.
Deze verldaring bracht enige verwondering teweeg, maar Gilbert liet de leden de
tijd niet om er verder over uit te weiden: hij wendde zich tot mevrouwtje De Cock
en zei, dat haar beurt gekomen was.
Terstond werd alles weerom stil en het lief, poezelig vrouwtje, na herhaaldelijk
gekucht te hebben, begon, met een bedeesde, ietwat doffe stem, in 't Frans: Une visite
à la Colonie Pénitentiaire de Vannelaar.
Het was de beschrijving van het Verbeteringsgesticht van Vannelaar, alwaar haar
man geneesheer was: een vrij omstandig verhaal, zonder eigenlijke handeling noch
personages, waarin allerlei kleine bijzonderheden zeer nauwkeurig, met die ingeboren
opmerkingsgeest, welke zovele vrouwen ken-
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schetst, aangestipt waren. En terwijl het vriendelijk dametje, in de algemene, beleefde
aandacht van de aanhoorders over haar papier gebogen, voortlas, vroeg Gilbert zich
schielijk, met smartvolle twijfel af, of hij, met zijn onderneming, geen kolossale
utopie gekoesterd had. Een soort van schaamteblos kleurde zijn wangen; hij onderging
het scherp, vlijmend gevoel, dat het doel, het ideaal boven het bereik van hun krachten
stond. Hij besefte duidelijk, dat hij geen kunstenaars, maar amateurs voorhanden
had; en hij begreep maar niet hoe hij zo naïef geweest was te hopen, dat het anders
kon; te denken dat hij in ieder lid een degelijke medewerker zou gevonden hebben.
Zolang zij maar met hun vijven waren, de vijf stichtende leden van 't genootschap,
was de illusie, onderhouden door de geestdrift en door hier en daar verschijnselen
van wezenlijke artistieke aanleg, zoals bij Eugène, bijvoorbeeld, voor hem nog
mogelijk geweest; maar nu hij de aanleg en de kracht van de ganse groep had op de
proef te stellen, vertoonden zich handtastelijk allerlei zwakheden en gebreken, die
een spijt, gemengd met verslagenheid, in zijn geest verwekten. Daarenboven vond
hij niet meer weer in hen die spontane, ernstige begeestering en naijver van de eerste
zitting; dat geloof, die religie zonder welke een onderneming van die aard niet leven
kon; hij vond integendeel, naast hun blijkbare onbeholpenheid, een air en een toon
van losheid en van boerterij in hen, die hem geheel uit het veld sloegen, hem een
gevoel van diep mishagen en verontrustende twijfel inboezemend.
Doch hij verjoeg met wilskracht die ontmoedigende gedachten. Hij had de strijd
aangevangen, hij zou hem voortzetten, al bleven zij maar met hun tweeën, Eugène,
in wiens talent hij zoveel vertrouwen stelde, en hij, ja, al bleef hij zelfs gans alleen
op de, bres. Dit hardnekkig voornemen gaf hem verse moed. Hij luisterde voort naar
de lezing van mevrouwtje De Cock, besloten er iets goeds in te vinden. En haar
bijdrage was tenslotte ook zo slecht niet; met enkele wijzigingen kon zij toch wel in
het tijdschrift opgenomen worden. Hij wenste haar, evenals de anderen, geluk; preekte
haar de volharding aan en gaf het woord aan De Cort, wiens beurt
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het was, de vrucht van zijn verbeelding voor te lezen.
De avond begon te vallen. De Cort, die met de rug naar de vensters zat, keerde
zich half om, met het papier op zijn knieën.
- Willen wij de vensterluiken sluiten en het licht aansteken? vroeg mevrouwtje
De Cock, nog gans ontroerd en blozend van haar eerste lezing in 't publiek.
Maar De Cort vond, dat het nog niet nodig was en, gebogen, met zijn reusachtige
gestalte en zijn brede schouders, las hij:
Een weldoener
Kent ge dat dorp, geachte lezer, dat eertijds zo diep gezonken dorp Loverbeke, waar
thans vrijheid, welstand en verlichting heersen?...
Het duurde enige tijd voordat de toehoorders de zinspeling begrepen; en slechts toen
de tweede bladzijde voorgelezen was, staarden zij allen nieuwsgierig glimlachend
naar Gilbert. De Cort, de brave jongen, had niets beters tot onderwerp gevonden dan
een ophemeling van Robert Steinmann [Gilbert Van den Steen] wiens edele
onderneming - het stichten van een letterkundige en artistieke vriendenkring - het
diep vervallen Loverbeke [Lovergem] uit zijn afgrond getrokken en aan het toppunt
van de beschaving geplaatst had.
Gilbert, met een gedempte zucht, had zijn aangezicht tot een uitdrukking van
onderworpen gelatenheid geplooid. Hij hoorde zonder verpinken zijn eigen lofrede
aan; hij begroette het einde ervan met een hoofdbuiging, terwijl al de overige leden
met luidruchtig handgeklap toejuichten. Hij dankte zelfs De Cort voor zijn al te
vriendelijke intentie, doch maakte geen verdere opmerkingen en haastte zich, aan
Eugène het woord te verlenen.
Men had de blinden gesloten, de grote hanglamp aangestoken. En thans, in het als
het ware gezelliger, huiselijker geworden kringetje, hadden zich aller ogen op het
fris en jeugdig, bezield gelaat van Eugène gevestigd. Hij las het tweede deel van zijn
Idylle voor en van de eerste regels af was aller aandacht in beslag genomen. Gilbert
hoorde en
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staarde hem aan met een strelend genoegen. Díe, tenminste, had talent, wist, op een
eigenaardige, persoonlijke manier, zijn waarnemingen en gevoelens uit te drukken.
Hij was beschaafd, hij bezat geestdrift en moed en inniger nog koesterde Gilbert de
geheime gedachte met hem alleen de onderneming voort te zetten. En toch moest hij
hem ook een opmerking maken: zijn verhaal, zo krachtig en treffendrealistisch
aangevangen, verzwakte en ontaardde, nu hij het karakter en de gevoelens van zijn
heldin - een boerendochter - poogde te schetsen. Gilbert, te zeer met het talent van
zijn jonge vriend ingenomen om hem, zonder waarschuwing, een verkeerde weg te
laten inslaan, viel hem in de rede, toonde hem de gebreken en gevaren van zijn
schielijk valse opvatting.
- Geloof me, Eugène, gij schildert ze te poëtisch, te romantisch af, uw jonge heldin.
Zij is geen wezenlijke schepping, geen vrouw van vlees en bloed, geen boerin enfin,
zij is een ziekelijk kind van uw verbeelding, een hersenschim, die gij, ik weet niet
waar, maar toch buiten de werkelijkheid gedroomd hebt. Denk er eens wel over na:
is een boerin zo verfijnd en beschaafd van manieren, zo kies van gevoelens, zo
gezocht in haar uitdrukkingen, zo blank van huid en fijn van handen, zo dromerig
en vaporeus in haar ganse voorkomen?
De anderen beaamden, door hun stilzwijgen, Gilberts juiste opmerkingen, terwijl
Eugène, zeer rood geworden, sprakeloos, met een uitdrukking van spijt op het gelaat,
het oog starend op zijn papier gevestigd hield. Een ogenblik volkomen, bijna
kwellende stilte heerste; een zonderlinge indruk over heel 't gezelschap, bijna iets
als het vage voorgevoel van een te komen onheil; men hoorde het geknetter van het
vuur in de kachel en het getiktak van de pendule op de marmeren schoorsteenplaat.
- Bah! ge zegt dat! sprak hij eindelijk en schielijk nogal hevig; - dit type bestaat
misschien wel meer, dan gij vermoedt... maar enfin, indien ge toch meent dat het
beter anders zou zijn, mij is 't om 't even...
En, zijn schouders optrekkend, bleef hij opnieuw een poos stilzwijgen, het
aangezicht door een steeds pijnlijker, onver-
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bergbare uitdrukking van teleurstelling bedekt. Oh! die schijnbaar zo onbeduidende
gebeurtenis; die rode wangen, die treurnis op 't gelaat, die korte, driftige, opgegeven
verdediging van zijn opvatting, wat moest dit alles later met vlijmende,
hartverscheurende openbaringskracht in Gilberts geheugen terugkomen!...
Doch nu was het de beurt van Roelandts, de jonge notaris van Meule. Hij had een
lijvig, dubbel blad papier ontvouwen, en, fiks op zijn stoel, prat op de aandacht, die
zich op hem vestigde, en zijn clownstronie, voor zoveel dit mogelijk was, tot een
uitdrukking van deftigheid en ernst geplooid, begon hij:
Le crime au père Bonnetard
Ce jour-là le facteur Bonnetard, en sortant de la maison de poste, constata que sa
tournee serait moins longue que de coutume, et il en ressentit une joie vive. Il était
chargé de la campagne autour du bourg de Serreville, et, quand il revenait, le soir,
de son long pas fatigué, il avait parfois plus de quarante kilomètres dans les jambes.
Gilbert, die zich vooruit op iets ongerijmds verwachtte, had met verwondering
opgekeken. Die stijl was zó correct, die taal tevens zó eenvoudig en sierlijk, - waar
de drommel mocht Roelandts aldus hebben leren schrijven? En het kwam hem
insgelijks voor, als kende hij die schrijftrant wel, als waren hem die klanken, die
woordenkeus, die manier van voorstelling geenszins vreemd. Ook nagenoeg al de
andere leden luisterden aandachtig, met een soort van onbewustwantrouwige
verwondering, terwijl Eugène, de wenkbrauwen gefronst en sterk over de tafel
gebogen, met klimmende aandacht Roelandts aanstaarde, als ware hij bereid geweest
op een gegeven ogenblik hem plotseling in de rede te vallen. Ongestoord nochtans,
met een glimlach van triomf over de belangstelling, die hij verwekte, op 't gelaat,
vervolgde Roelandts zijn verhaal:
Il entrait dans les fermes par la barrière de bois plantée dans
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les talus qu'ombrageaient deux rangées de hêtres, et saluant par son nom le paysan:
‘Bonjour maît' De Roo’, il lui tendait son journal, le Petit Flamand. Le fermier
essuyait sa main à son fond de culotte, recevait la feuille de...
- Louis! onderbrak hem eensklaps Gilbert.
Roelandts keek op, staakte zijn lezing, verbaasd, gebelgd bijna, met het grote blad
papier, dat hij steeds in zijn beide handen vasthield, plat vóór zich op de tafel.
- Hebt gij dat geschreven, Louis?
- Ja, wie twijfelt eraan?
- Ja maar, ik meen zelf opgesteld?
- Ja, parole d'honneur.
- 't Is niet waar! kreet eensklaps Eugène, half van zijn stoel opstaande. - Ik wist
wel, dat ik dit schetsje kende en nu herinner ik het mij ineens, 't is: Le crime au père
Boniface, een novelletje van Maupassant! Hij heeft het letterlijk gekopieerd! Hij
heeft ternauwernood de eigennamen veranderd!
Groot was de opschudding. Verwarde uitroepingen weerklonken, met scherp gelach
vermengd; Roelandts, steeds fiks op zijn stoel, keerde zich tot Eugène en vroeg hem,
groots van roekeloze onbeschaamdheid:
- Hoe weet ge dat?
- Hoe ik dat weet? herhaalde Eugène verontwaardigd, - omdat ik het gelezen heb,
parbleu!
- Eiwel, 't is waar! verklaarde Roelandts plechtig, zonder de minste schaamte. En
hij voegde er, als gold het een verschoning, deze voor de veronderstelde graad van
ontwikkeling en belezenheid van de leden weinig vleiende opmerking bij:
- Ik dacht niet, dat iemand van u het zou ontdekt hebben! Zijn vermetel, kolossaal
aplomb verergerde de opschudding van de leden en klimmend stegen de geluiden in
de zaal. Gilbert, werkelijk boos, vroeg hem of hij voornemens was, met het gezelschap
de spot te drijven. Maar mevrouwtje De Cock, ondanks al haar pogingen om ernstig
te blijven, barstte eensklaps, door het gekke van de toestand overweldigd, in een
onbedwingbare lachlust uit. De grappenmakers-
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tronie van Roelandts deed haar stikken van 't lachen, en haar hilariteit werd
aanstekend: mevrouw Terront, mevrouw Van Duijn en zelfs de droge mevrouw
Matton konden het ook niet langer weerhouden; en weldra lachte de ganse tafel,
terwijl Roelandts, volkomen verbaasd, met gekke argeloosheid steeds herhaalde:
- Neen, parole d'honneur, ik dacht niet, dat iemand het zou ontdekt hebben!
Doch Gilbert, wrevelig, verklaarde het incident gesloten en dreef nu, met een soort
van haast, de zitting vooruit. Op zijn bericht, dat hem het woord was toegestaan,
opende Pinnoy statig zijn groen en bruin gestreept ‘veston’, haalde er een blauw
zakboekje uit te voorschijn, opende dit en las:
Die mannen zijn niet pluis
Een gretig gemurmel steeg op, een glimlach kwam op enkele gezichten, Pinnoy
richtte eens even het hoofd op, om met Speleers en Matton een schalks geknipoog
te wisselen; en hij begon zijn voorlezing.
Het was een buitensporig hevige en bespottelijke aanval op de geestelijken. Hij
beschuldigde hen van alle mogelijke gebreken, ondeugden en wanbedrijven, en vooral
van die welke het meest met de geestelijke stand in tegenstrijdigheid waren. Zij waren
de oorzaak van het verderf en van de ondergang van heel het mensdom; er zou eerst
dan rust en vrede op de wereld komen, wanneer de laatste ‘paap’ eruit verdwenen
was. De vergadering, door gevoelens van verschillende aard bevangen, luisterde naar
zijn lezing en opnieuw was de loze glimlach gedeeltelijk de tafel rondgegaan, terwijl
de dames instinctmatig de blik ten gronde sloegen en de wenkbrauwen van Gilbert
zich weer samenfronsten. Ah! die Pinnoy, wat een deugniet ook! Hij kon ze toch
nooit met rust laten, de papen, juist gelijk Matton de vrouwen! Pinnoy was inderdaad
een letterkundige van hetzelfde slag als Matton, met dit verschil althans, dat de laatste,
zonder pretensie, zich vergenoegde met voor een lustige grappenmaker door te gaan,
terwijl integendeel de eerste de zaak ernstig opnam en degelijk werk meende te
leveren. Inzake letterkunde had
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Pinnoy princiepen. Hij behoorde, in zijn mening tenminste, tot de naturalistische
school. En zijn definitie van deze leer was zeer duidelijk: voor hem was een
naturalistisch auteur eenvoudig een schrijver, die in zijn schriften het middel vond
om op een min of meer bedekte wijze oneerbare zinspelingen te maken.
Gilbert was rood geworden; hij vroeg zich af, of hij zich tegen zulke lezing niet
moest verzetten. Het scheen hem onterend voor de dames en voor het genootschap
zelf, dat zulke gemene uitkramingen als die van Matton en van Pinnoy er toegelaten
werden; en nu begreep en billijkte hij maar al te wel, dat de moeders geaarzeld hadden
hun meisjes in de Vriendenkring te leiden. Hij maakte eensklaps een gebaar en een
beweging op zijn stoel om Pinnoy in de rede te vallen en hem bepaald tot
betamelijkheid te vermanen, doch tevergeefs: Pinnoy, pedant achter overgeheld, met
zijn als het ware van hoogmoed sidderend boekje in de hand, bemerkte het niet of
bekreunde er zich niet om; het scheen, als wilde hij met Matton om het gemeenst en
triviaalst wedijveren; hij vernam het aangroeiend ondeugend gemurmel, dat rond de
tafel opsteeg; hij voelde, op zich gevestigd, de stralende, gretige ogen van Speleers,
Matton, Van Duijn en vele anderen; en 't kon hem weinig schelen dat de dames Van
Duijn, Matton en De Cock meer en meer onthutst en beschaamd terzijde staarden,
alsof zij niet begrepen, en dat Terront, de trekken meer en meer gespannen, zijn
strenge blik niet afwendde van zijn jonge vrouw, die, blozend en mooier dan ooit,
met een gedempt spottende, diep geïnteresseerde glimlach, al de woorden van de
lezer opving: Pinnoy, triomfant, las steeds voort, reciteerde strofe op strofe, goot
uitweidingen op uitweidingen, die alle hetzelfde en al te zamen niets betekenden, tot
hij, voor het slot, met plechtig uitgestrekte arm uitriep:
't Volk alhier is diep gezonken;
't Ligt geketend aan de band,
Door onwetendheid geklonken
En gesmeed door priesterhand.
't Paaps gebroed speelt met de mensen
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Lijk de kat speelt met de muis;
Laat ons die mannen verwensen:
O! de papen zijn niet pluis!

Bravo's, gelach, verwarde geluiden weerklonken. Gilbert, ontmoedigd en overwonnen,
liet met een zucht het hoofd zinken en maakte geen enkele opmerking, maar nogmaals
rees in hem het vast besluit op, dergelijke voortbrengselen onverbiddelijk van de
hand te wijzen. Zijn beurt van lezen was gekomen, doch hij drong erop aan, in zijn
hoedanigheid van voorzitter, het laatst te mogen optreden. Een aangroeiend ongeduld
had hem van lieverlede, bij het aanhoren van al die middelmatige of rechtuit slechte
bijdragen overweldigd en hij hechtte eraan om, met zijn eigen werk, dat hij - alle,
ijdelheid terzijde gelaten - vooraf voelde het beste te zullen zijn, de vergadering
tenminste een algemeen gunstige indruk achter te laten. Zijn wens kreeg voldoening,
en, met een soort van overijling, als beseften de auteurs zelf hun onbeholpenheid of
het gering belang van hun geestesvruchten, werden de laatste bijdragen voorgelezen.
Mortelmans voerde nu het woord. Hij las het vervolg van zijn werk: De Nieuwe
Kaden van Antwerpen voor. De studie, misschien niet van enig belang ontbloot voor
deskundigen, kwam de gewone, oningewijde toehoorder verward en duister, droog
en gerekt voor. De moeilijke, enigszins stotterende uitspraak van Mortelmans deed
er wellicht ook iets toe; althans er was een verrassing: op een gegeven ogenblik in
zijn lezing, toen deze wezenlijk niet meer te begrijpen was, onderbrak hij zich,
ontvouwde een naast hem liggend pak papieren en al de leden, verbaasd en bijna
ongelovig, kregen een voor ieder van hen afzonderlijk opgemaakt plan van de kaden
ter hand, waarop zij, door middel van kleuren, lijnen, aanduidingen en cijfers, de
beschrijvingen en de uitleggingen van de tekst konden volgen. Het had een ware
bijval en al de leden, starogend, keken naar Mortelmans, die met zijn lange, verwarde
haren, zijn weeral slordige en gekreukte, ofschoon nog maar nieuwe kleren en zijn
gans ietwat vervallen voorkomen, zijn lezing voortzette, terwijl de gedachte aan zijn
naïeve ijver en aan de Verbazende hoeveel-
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heid nutteloze arbeid, die hij daaraan besteed moest hebben, een moeilijk gedempte
glimlach op de lippen teweegbracht. Enkele leden staken het hoofd samen; andere
stieten elkander heimlijk met de elleboog in de zijde en enige schertsende
opmerkingen werden fluisterend gewisseld, toen mevrouwtje De Cock, die, sinds
het incident met Roelandts, bij tussenpozen aan een zenuwachtige, naarmate zij die
bedwong meer en meer tiranniek wordende lachlust ten prooi scheen, eensklaps weer
losbarstte, het aangezicht vuurrood, de dichtgeknepen ogen wenend, de zakdoek,
waarin zij beet, door haar beide kleine handjes op de mond gedrukt. Zij stikte, zij
helde achterover op haar stoel, zij maakte gekke, kronkelende bewegingen met het
hoofd, en al de overige leden, stomverbaasd, staarden haar sprakeloos aan, met een
zonderlinge, ondervragende glimlach, niet begrijpend wat er omging, terwijl
Mortelmans, onthutst, schielijk zijn lezing staakte.
Hij dacht, dat ze de spot met hem dreef, hij vroeg haar, ook gedwongen
glimlachend, wat haar in zijn lezing tot zo een uitbundige vrolijkheid stemde.
Maar het lief dametje, wanhopig over het gebeurde, doch machteloos om zich te
bedwingen, maakte een ontkennend gebaar om Mortelmans te doen begrijpen, dat
hij de oorzaak van haar overweldigende lachlust niet was, en duidde met de vinger
Roelandts aan, in afgebroken woorden stamelend:
- 't Is om hem!... 't is nog altijd om hem!... ik... kan het niet helpen!
Zij bedaarde eindelijk, zij snikte van verlossing, zij smeekte Mortelmans en heel
't gezelschap om verschoning.
Toen moesten zij allen opnieuw ook hartelijk lachen en, niet het minst, Roelandts,
die, triomfant als had hij een heldendaad begaan, nog eens, met gekke blikken en
gebaren herhaalde:
- Hè! 't was aardig, hè? Jammer dat men het zo gauw ontdekt heeft!
Op Mortelmans volgde mevrouw Van Duijn. Haar stem klonk flauw, een inwendige
ontroering brak de volzinnen kort af, en haar ogen bleven halsstarrig, zelfs in het
omkeren van de bladzijden, op haar cahier gevestigd, terwijl zij, benauwd, met kleine
tussenpoosjes, door haar enge neusgaten
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ademhaalde. Haar bijdrage werd bijna niet gehoord en niet begrepen. Het scheen iets
vaags te zijn, iets dromerigs en zachts, in 't Frans, met verklein- en tederheidswoorden,
zoals ‘petite pauvrette’,... ‘mignonnette chérie’... en dat, tot een ieders verwondering,
schielijk geëindigd was, zonder voorbereidende klimming, noch schijnbare
ontknoping, op dezelfde eentonig weemoedige toon, waarmee het begonnen was.
Het was alsof mevrouw Van Duijn aan eigen leed uiting had gegeven; en deze
zwaarmoedige indruk maakte het inderdaad op al de aanwezigen, die wisten dat de
Van Duijns, door herhaalde verliezen, gevolg van het te vertrouwend, te lichtzinnig
karakter van mijnheer, maar in een slechte geldelijke toestand verkeerden. Kalme
en ernstige, bijna teruggehouden en meewarige goedkeuringen begroetten het einde
van deze lezing en het ontsnapte aan niemand, dat mevrouw Van Duijn, het hoofd
omwendend, een schuchtere traan wegveegde. Ook vond de gemaakt luchtige
opmerking van haar man: ‘on dirait que tu as avalé un mort, Louise’, geen weerklank
en Gilbert haastte zich deze pijnlijke indruk te doen verdwijnen, door aan
Lauwereijnssens het woord te geven.
Souvenirs d'un candidat-notaire
't Was ook het vervolg van zijn eerste bijdrage.
Het vervolg! dat beweerde tenminste de notaris; maar, toen hij een drietal bladzijden
gelezen had, viel hem Gilbert in de rede om te vragen of hij zich soms niet vergiste.
En inderdaad, de personages, de toestanden, de gebeurtenissen, alles was nieuw,
alles was anders. Geen de minste aaneenschakeling, niets, hoegenaamd niets, dat
met het eerste deel in verband stond. Lauwereijnssens, nader ondervraagd, kon
overigens zelf de samenhang van zijn verhaal niet aanduiden, noch verklaren waar
hij het heenleiden wilde. Hij bevestigde echter, dat dit verband bestond, dat men het
later zou ontdekken, maar dat zijn werk beloofde omvangrijk te zijn, veel
omvangrijker dan hijzelf eerst gedacht had. Hij voegde erbij, dat hij steeds zonder
plan begon te schrijven, op zijn verbeeldingskracht en ingevingen vertrouwend; en
nu bleek het, dat deze hem insgelijks onderweg in de steek moesten heb-
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ben gelaten, want eensklaps, in het midden van een uitvoerig beschreven tafereel,
staakte hij zijn lezing, fronste de wenkbrauwen, keerde vlug enige bladzijden om,
zocht opnieuw naar de reeds gelezene, begon een volzin, viel er weer uit, begon
opnieuw een andere, staakte het nog eens, en eindigde met teleurgesteld
hoofdschuddend, de vellen neer te leggen, op een bekommerde, misnoegde toon
zeggend:
- Ik weet niet waar het einde van dit hoofdstuk mag gebleven zijn; wellicht verloor
ik het onderweg of heb het thuis gelaten; ik zal er moeten naar uitzien, hier vind ik
het toch niet.
Een zwijgende, steeds wachtende teleurstelling bedekte de aangezichten, terwijl
de lippen van Van der Stegen, de notaris van Amertinge, die niets geleverd had, zich
tot een fijne spotlach plooiden. Maar Gilbert wachtte zich wel nog aan te dringen.
Ook omtrent de letterkundige waarde van Lauwereijnssens koesterde hij geen illusies
meer; en, hoe langer hoe inniger overtuigd, dat Eugène de enige was die talent bezat
en een degelijk medewerker kon worden, nam hij zijn eigen gewrocht ter hand en
begon dit voor te lezen.
Het was nogmaals een ernstig, verstandig opgesteld artikel, dat inzonderheid
handelde over het lot en de toekomst van de landbouwer. Het onderwerp was stellig
zo versleten mogelijk; maar, met een grondige kennis van de tegenwoordige
toestanden door hem behandeld en, van een standpunt van hogere wijsheid en filosofie
beschouwd, had het al de aantrekkelijkheid van een nieuw vraagstuk. Het was de
treurige geschiedenis van de hedendaagse Vlaamse boer, met de samenloop der
omstandigheden, die er een uitgebuit lastdier, veeleer dan een mens van gemaakt
hebben. Hij plaatste de landbouwer tegenover de overige standen van de samenleving,
hij poogde de menigvuldige oorzaken van zijn ondergeschiktheid op te klaren en te
bewijzen. En, als in weerwil van zichzelf, met de kwellende, beangstigde
bekommering van iemand wiens vernuft en geestesontwikkeling hem voor de grote
vraagstukken van zijn tijd vatbaar maakt, geraakte hij op het terrein van de moderne,
algemene sociale kwestie. De landman, verdrukt, uitgeperst en miskend, versmolt
zich in de werkersklasse, in de grote kaste van de onterfden. Zijn
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theorieën waren de omverwerpende niet, maar hij wees nogmaals op het ideaal: de
geringe verlicht, beschaafd, door het besef van zijn eigenwaarde tot het eisen van
zijn rechten gerechtvaardigd.
Zijn lezing maakte een grote indruk. Wellicht werd zij niet door allen naar waarde
geschat en begrepen, maar allen ondergingen toch de invloed van zijn superioriteit,
terwijl die ernstige blik op de tegenwoordige toestand van de maatschappij hun het
gewichtige van de toekomst deed beseffen. Gilbert, wat hem betrof, had zichzelf
weer opgewonden. Het aangezicht ernstig, de gebaren verbreed, las hij niet meer
maar redeneerde, predikte, voorspelde. Het tegenwoordige verzwond, de horizon
ging open, ginds ver, terwijl de mens nochtans voortdurend en gedempt in hem bleef
leven, de mens met zijn eigen belangen, zijn eigen hartstochten en zijn egoïstische
aandrang naar geluk; een geluk dat zich voor hem, tevens onduidelijk en vlijmend,
achter die hoge, gesloten deuren in een fris en verrassend, weldra naderend visioen
vereenzelvigde en versmolt.
Maar eensklaps ging de salondeur open en dokter De Cock, gevolgd van een andere
persoon, trad binnen.
Allen keken op en Gilbert staakte zijn lezing. En alles wat gramschap, teleurstelling,
verbittering en haat aan een bezield aangezicht kunnen bijzetten verscheen op het
zijne, toen hij, schier ongelovig, in mijnheer De Cocks metgezel diens neef, Jozef
De Moor, van Lovergem, herkende.
De dokter, een man van een vijftigtal jaren, lang en mager van gestalte, met grijze,
kortgekapte baard en korte grijze haren, met een fris, rooskleurig aangezicht en een
uitdrukking van goede schalksheid in zijn bleke, blauwe ogen, naderde groetend en
glimlachend tot de tafel en gaf aan zijn vrouw de uitlegging van het gebeurde.
- Mathilde, ik heb daar zoëven Jozef in Amertinge ontmoet en 'k heb hem
meegevraagd om met ons het avondmaal te gebruiken. Ik dacht, dat de zitting reeds
zou afgelopen zijn. De Moor, ook groetend en zich verontschuldigend, was nu op
de voorgrond getreden. Hij zag er een weinig verbluft uit, maar de leden van de Kring
waren het niet minder, vooral mevrouwtje De Cock, die moeite had om haar
misnoegdheid
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te verbergen.
- Ga nog een weinig buiten, wij hebben niet gedaan, zei zij eindelijk tot haar man,
terwijl zij verstrooid de hand van haar neef drukte. Maar Gilbert verklaarde dat het
niet nodig was, daar hij nog slechts een paar onbeduidende bladzijden voor te lezen
had.
Mevrouwtje De Cock drong verder aan, doch tevergeefs. Gilbert, die zijn gevoelens
niet verbergen kon, had reeds zijn papieren toegevouwen. De zitting werd opgeschorst.
Al de voorgelezen bijdragen werden aan Pinnoy overhandigd om in de eerstvolgende
zitting van de redactie besproken te worden; en, op verzoek van mevrouw Van Duijn,
werd de volgende algemene bijeenkomst te Brakel, in haar huis, belegd.
Mevrouw De Cock was opgestaan en had de zaal verlaten. De dokter en zijn neef
hadden zich neergezet en namen deel aan het gesprek, dat nu weer over onverschillige
dingen liep. De eerste was zeer opgeruimd en scheen geenszins te vermoeden, dat
hij het gezelschap op een onaangename wijze had verrast; de tweede, tussen Roelandts
en De Cort gezeten, was van een uitnemende voorkomendheid, met nu en dan een
schuinse blik dwars over de tafel naar de ene of de andere van de vijf Lovergemse
vrienden. Gelukkig kwam mevrouwtje De Cock aan deze gedwongen toestand een
einde maken. Zij verscheen terug in de zaal met het bericht dat het avondmaal klaar
was en verzocht de leden haar in de eetzaal te willen volgen.
Deze bevond zich aan de overzijde van de gang en had, door een glazen deur,
gemeenschap met de keuken. De glazen deur stond open en het eerste dat, bij het
binnentreden, Gilberts ogen trof, was Irène zelf, die daar, naast de meid over de
kachel gebogen, iets nazag of aan het toebereiden was.
Zijn hart klopte; een zonderling gevoel, menging van vreugd en van ontgoocheling,
overweldigde hem. Hij had gehoopt haar aan te treffen in de eetzaal, rechtstaande
naast de tafel, met de glimlach op de lippen de komst van het gezelschap begroetend.
En 't feit, dat ze daar in die keuken stond, over het vuur gebogen, zonder zelfs op het
geluid van hun intrede het hoofd om te wenden, kwetste hem als een gebrek aan
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opvoeding en wellevendheid. En hij zag er ook een blijk van onverschilligheid in te
zijnen opzichte, des te treffender, daar hij, bij haar aanschouwen, ondanks alles
dezelfde indruk van verleidende bekoring onderging, die hij de eerste maal in haar
tegenwoordigheid gevoeld had. Eenieder had reeds aan de tafel plaats genomen en
hij vroeg zich met een klimmende teleurstelling af, of zij wellicht hoegenaamd in
het gezelschap niet verschijnen zou, toen de meid, blakend, een reusachtig stuk
gebraden vlees kwam opdissen, onmiddellijk gevolgd door Irène, die in iedere hand
een schoteltje aardappelen dragend, deze, met een lichte, onbepaalde en algemene
groet tot het vergaderd gezelschap op de twee uiteinden van de tafel ging plaatsen,
waarna ze zichzelf, een weinig blozend, op een naast De Moor lediggebleven stoel
neerzette.
Gilbert en Eugène, alle twee, hadden, bij haar intrede, een beweging gemaakt om
haar als welopgevoede jongelieden te groeten, maar hadden zich terstond, terwijl zij
stilzwijgend bogen, met verbazing weer neergezet. Ook enkele andere leden staarden
een ogenblik zwijgend elkander met onthutstheid aan, maar bij Gilbert vooral was
het een onttovering zonder grens. 't Was hem, als had hij een kaakslag ontvangen;
en een hele poos bleef hij, als bedwelmd, roerloos vóór zich staren. Was dat zijn
mooi, aanlokkend visioen; zijn lieflijke, frisse verschijning, badend in
blond-wemelende zonneglans; zijn ideale hersenschim, thans onder haar wezenlijke
vormen en kleuren gezien?
En vragen drongen zich vlijmend aan hem op. Zij had vijf achtereenvolgende jaren
een zeer degelijke kostschool bewoond; haar ouders, haar moeder vooral waren
verfijnde, welopgevoede lieden; vanwaar kwamen haar dan die onbeschaafde houding,
die boerse handelwijze en manieren? Waarom die zonderlinge, weinig verlieven
intrede, achter die meid, waarmee zij schier op een voet van gelijkheid scheen te
staan? Was een verblijf van vijf maanden te midden van het buitenleven waarlijk
voldoende geweest om haar het vernis van de beschaving te ontnemen, aan de
verwerving waarvan men vijf jaar van haar leven had besteed?
Hij zag ineens met die verbeeldingskracht, welke hem eigen was, zijn ideaal
ontaard, gebroken en verbrijzeld voor zijn
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voeten liggen.
Het avondmaal begon. Gilbert, tussen de dames De Cock en Van Duijn gezeten,
sprak niet, at weinig. Zijn blikken gingen onweerstaanbaar naar Irène, die, onbedeesd,
nu, en als waren de overige personen van het gezelschap haar onverschillig geweest,
met haar neef De Moor praatte en schertste. O, die De Moor, die valse dweper, die
verklikker, die zich blijkbaar op 's dokters weg geplaatst had, om bij hem geïnviteerd
te worden, wat was hij Gilbert, op dit ogenblik, tiendubbel antipathiek en hatelijk!
Hoe was het mogelijk dat zij, Irène, enig genoegen in zijn gezelschap kon vinden?
En 't maakte hem wanhopig, dat zij er mooier, frisser, begeerlijker uitzag dan ooit.
Hij zou haar lelijk, onbehaaglijk hebben willen vinden, hij zou onverschillig hebben
willen zijn te haren opzichte. Maar hij kon niet; haar liefelijkheid was hem een
foltering en hij voelde in zich een strijdlust opwellen, de vinnige behoefte haar
volmaakt te zien, zo verfijnd en verlieven van geest en van gevoelens, als bekoorlijk
en aanbiddelijk van lichaam.
Het was hem een verlossing toen het maal ten einde liep en het uur van vertrekken
had geklonken. De rijtuigen wachtten aangespannen voor de deur, handdrukken en
afscheidsgroeten werden gewisseld. Gilbert drukte ook die van Irène en vroeg haar,
à brûle-pourpoint, of zij ook niet welhaast aan de Vriendenkring zou deelnemen. Zij
antwoordde, met een hartelijke lach, dat zij het niet wist, dat dit van haar mama
afhing. De bevallige, ongemaakte vriendelijkheid van haar antwoord verrukte hem;
het kwam hem voor dat zij veel minder opgeschroefd en verwijderend werd als men
maar de moeite nam zich met haar bezig te houden.
De dames omhelsden elkander nogmaals op de wangen en noemden elkaar bij de
voornaam als bij het aankomen; men gaf elkaar rendez-vous tegen een maand later
in het huis van mijnheer en mevrouw Van Duijn. Toen betrokken zij allen hun
respectieve rijtuigen, die, enkele minuten later, met de dansende, gele ogen van hun
brandende lantarens, in volle draf, langs de steenweg, door de naakte, sombere velden
huiswaarts reden.
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V
Gedurende de eerste dagen, welke op die zitting van Amertinge volgden, onderging
Gilbert een aanhoudend gevoel van bittere ontgoocheling en treurnis. Hoe kon hij
toch zo dom, zo kortzichtig geweest zijn een enkel ogenblik zulk een ongerijmde
hersenschim als de zijne te koesteren! Welk een teleurstelling, die letterkundige
bijdragen van de leden van de Vriendenkring! En welk een onttovering, welk een
vreselijke onttovering, die nadere kennismaking met de mooie, blonde Irène, die hij
zich, in zijn verbijsterde verbeelding, als het ideale zinnebeeld van heel zijn edele
onderneming, van gans zijn hartstochtelijk streven had voorgesteld!
Hij was, als uit de hoogte van een schone droom, in het platte, triviale van de
alledaagse werkelijkheid gevallen. En wat hem bovenal kwelde, was het bewustzijn
van de onmacht van zijn eigen superioriteit te midden van die hem omringende
middelmatigheid en onbeduidendheid. Welk een utopie, die herschepping van de
buitensamenleving! Van zijn eerste poging af voelde hij zich verloren, overwonnen.
Hij zag de geheime en gehate vijand van alle kanten om zich heen oprijzen, zich
vermenigvuldigen, hem als in een onophoudelijk toegeregen net versmoren. Het was
de aloude, erfelijke kwaal, die bij de eerste aanraking haar wonden ontblootte: de
kwaal van de mediocriteit, van de verstomping in alles, tot al de klassen van de
buitensamenleving uitgebreid, en zó diep in het merg van het volk geworteld, dat
niets meer haar nog kan uitroeien of genezen.
Een ogenblik voelde hij zich zó troosteloos, dat hij besloot van zijn onderneming
af te zien en alles in de steek te laten. Maar de afkeer van het ledige, dat zulk een
besluit in zijn leven zou teweegbrengen, revolteerde hem. Wat moest er van hem
worden, gans alleen en verlaten, zonder hoger doel
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in diet leven? Neen, neen, hij zou, hij kon de vlag niet strijken. Hij voelde duidelijk
zijn onmacht om tot het zich voorgestelde doel te geraken, maar hij zou toch
voortstrijden in de mate van zijn krachten, liever dan zich in het algemeen verval te
laten meezinken.
Van lieverlede alsdan begon zijn grote en verlieven conceptie van volksverheffing
en herschepping zich tot een meer persoonlijk en zelfzuchtig trachten te bepalen.
Aldra deden het bewustzijn van zijn superioriteit en van zijn meer verfijnde en
verlieven bedoelingen hem een vermaak van opmerker en van kunstenaar vinden in
het waarnemen van wat om hem heen gebeurde. Hij geraakte ertoe, zich niet meer
te ergeren over de onbeholpen en triviale knoeierijen van zijn medewerkers: hij ging
die na als eigenaardige verschijnselen, als logisch ontstane en ontwikkelde gevolgen
van opvoeding en levenskring. En hij verzamelde, prentte, klasseerde deze indrukken
in zijn geest, met de geheime hoop ze misschien later voor een uitgebreide studie
over het buitenleven te kunnen gebruiken.
Onder de invloed van deze gemoedsstemming leverden de zittingen van de
Vriendenkring weldra voor hem een speciaal en onverwacht belang op. Zij werden
hem als een nieuwe school van mensenkennis, als een nog onbekende komedie des
levens, vol eigenaardige leringen en documenten. Van baanbreker werd hij meer en
meer objectief navorser; en om zich de onaangename en bespottelijke taak te sparen
zulke onbeholpen geestesvruchten als de hunne in 't licht te helpen geven en die te
horen bespreken, had hij, onder voorwendsel van stoffelijke moeilijkheden, de leden
van de Vriendenkring het besluit opgedrongen en doen goedkeuren, voortaan het
tijdschrift eerst op onbepaalde datums te laten verschijnen, wel besloten, ten andere,
deze datums zo ver mogelijk te verschuiven.
Trouwens die vergaderingen waren toch niet van alle aangenaamheid ontbloot.
Zonder te zijn wat Gilbert ervan verwacht had, gaven zij hem tenminste de illusie
van een meer verfijnde levenskring en zelfs van het familieleven, dat hem zo zeer
ontbrak. Het deed hem goed, die talrijke bijeenkomsten van boven of buiten hun
omgeving geplaatste lieden,
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die ontschikten van heel het kanton, die zich, eenmaal per maand, rond een gulhartige
vriendentafel schaarden, voor een lekker, doch eenvoudig avondmaal. Het was reeds
veel, elkander te zien, te ontmoeten, zich goed verenigd te voelen, tenminste de illusie
te genieten van iets beters, iets hogers dan het alledaagse, treurige dorpsleven. Stellig,
zelfs alle kwestie van kunst en kunstgenot opzij gelaten, ontbrak er nog veel aan;
bijvoorbeeld de jonge meisjes, van wie de tegenwoordigheid er zoveel aan had kunnen
bijbrengen om de bijeenkomsten te veraangenamen, te verfraaien, ze met een zweem
van poëzie en gemoedelijke, kiese hartstocht naar het schone en verhevene te bezielen,
bleven er, dank zij die ongehoorde, valse buiten-preutsheid, die, als gold het iets
onbetamelijks, de jongelieden van verschillende geslachten van elkaar verwijderd
houdt, stelselmatig uit verbannen; maar toch ontstond er meer en meer onder de leden
een kracht van unie en cohesie, die wellicht eenmaal goede vruchten zou afwerpen.
En zo leerde Gilbert van lieverlede het intiem leven van al die families kennen.
Enkele van deze huisgezinnen, zoals dat van De Cock, van Matton en Van der Stegen
b.v., geleken volkomen op elkaar; maar andere hadden wel hun gans afzonderlijk
voorkomen en karakter, met hun allerhande kenschetsende gebruiken, die er de innige
gebreken en geheimen van ontsluierden. Zo kon men wel, bij de Van Duijns, onder
het vernis van een schijnbare welstand, de aangroeiende en moeilijk verborgen gêne
waarnemen. Zij verried zich in het verslenste en versletene van de eenmaal kostelijke,
doch nooit meer vernieuwde meubelen en huissieraden; in de grove glazen en de
gemene schotels, die vloekten tegen de pracht van het zware tafelzilver, die laatste
trots van geruïneerde families; in het treurig en gepijnigd voorkomen van mevrouw,
die zonder het geringste juweel, haar meer dan eenvoudige toiletten droeg. Gilbert
twijfelde, of er een vaste dienstmeid in huis was en hij dorst er haast niet meer eten,
sinds hij er eens, onder het glazen afdak naast de keuken, vierkante stukken gerookt
spek had zien hangen, gelijk bij de boeren.
Bij Roelandts integendeel heerste een geest van onbezonnen
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verspilling en verwaarlozing. Hij was een rijke losbol, en zijn vrouw, een dikke
onverschillige, die van de Vriendenkring geen deel had willen maken, onder het
voorwendsel, dat zij niets van de literatuur begreep, hield zich ook met niets van
haar huishouding bezig. Het huis lag overhoop, de kostbare vloertapijten gevlekt of
gescheurd; de stoelen en zetels ongelijksoortig of verminkt, de vaten en glazen
gespleten of gebroken. De meiden kookten en dienden op ‘à la diable’, en daar was
steeds een vreemdeling in huis, een zekere mijnheer Alfred, een vage neef van
mevrouw, naar het scheen, wiens onopgeklaarde en onvermijdelijke tegenwoordigheid
een onaangenaam gevoel van kwelling op de vergadering teweegbracht. Die mijnheer
Alfred poogde ook niet met de bezoekers nadere kennis te maken; hij sprak schier
nooit een woord en zag er als een volkomen nulliteit uit; en hij was het nochtans die
men voor het hoofd van 't huis zou gehouden hebben; hij, die, aan tafel, tegenover
mevrouw, de ereplaats bekleedde; hij die het vlees voorsneed; hij die in de keuken
de bevelen van mevrouw uitdeelde, hij die in de kelder wijn ging halen of er de
bierton opstak. Roelandts zelf scheen in de hoek te staan in zijn woning, zijn plaats
was aan het uiteinde van de tafel; met zijn verzoeken en bevelen werd nauwelijks
rekening gehouden; en hijzelf, onophoudend bezig met zwetsen en gekheid maken,
scheen volstrekt niet bewust van de oneerbiedige manier, waarop hij in zijn eigen
huis bejegend werd, iets, dat de verbazing opwekte van al wie ervan ooggetuige was,
en waarmee in geheel 't kanton de spot gedreven werd.
Bij Lauwereijnssens waren het karakteristieke van het huis de kinderen. Hij had
er vijf en zij waren verschrikkelijk. Verbannen uit eetkamer of salon, waar de
vergadering plaatsgreep, werden zij in de keuken opgesloten en verwekten er zulk
een hevig leven, dat de zitting er onophoudelijk door onderbroken werd. Dan stond
mijnheer haastig op, de wenkbrauwen gefronst, de ogen woedend. Hij verliet met
geweld de zaal en na een ogenblik hoorde men het geraas in de keuken veranderen
in gehuil en geschrei, gewoonlijk begeleid door het kort geklets van enige knappe
oorvegen. Terstond zag men het gelaat van mevrouw zich angstig samenkrimpen.
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Zij was steeds bang voor de gewelddadigheid van haar man; zij verliet op haar beurt
de kamer, om verschoning vragend, en het lid dat zijn bijdrage aan 't voorlezen was,
hield schielijk op. Men luisterde, verveeld, niet op zijn gemak, in stilte opmerkingen
en glimlachen wisselend. Eindelijk hield het geschrei op en mijnheer kwam terug in
het salon, het aangezicht nog bleek en boos, aldra gevolgd van mevrouw, die er
ongelukkig uitzag, met blinkend rode wangen en vochtige ogen. Soms zette de notaris
de gebeurtenis uiteen, met bittere verwijten en bedreigingen ten opzichte van 't een
of 't ander van zijn kinderen; andermalen zei hij niets en de zitting werd voortgezet,
alsof er niets gebeurd was. Gedurende ettelijke stonden alsdan bleef alles rustig en
kalm; maar van lieverlede hoorde men opnieuw een vaag rumoer opstijgen, waar de
ouders met spanning naar luisterden. Het geluid verergerde, men hoorde de ontploffing
van een speelgeweerken, de doffe bons van een neerstortend voorwerp, het rollen
van een bal, die tegen de deur van het salon kwam aanbotsen. Eindelijk barstte de
onvermijdbare strijd van de kinderen tegen elkander nogmaals met woede uit, en
opnieuw stond de notaris op om de tuchtiging toe te passen, wat eens te meer de
zitting opschorste.
Doch het vreselijkste van al greep nog plaats wanneer men voor het avondmaal
aan tafel zat. Men moest, ten gevolge van een erbarmelijke indeling van het huis,
om van de salon in de eetzaal te geraken, dwars doof de keuken gaan, en de ganse
bende stond dáár, de haren verward, de kleren gevlekt en gescheurd, de aangezichten
bezoedeld, met vuile randen rond de bleke, stoute ogen. Stom, bewegingloos, met
vrijpostige blik zagen zij het gezelschap de eetkamer binnentreden. En de een of de
ander, tussen de benen heen sluipend, slaagde er toch in, in de verboden plaats te
dringen en er zich te verbergen. De maaltijd begon, de gesprekken gingen hun gang,
de guiten in de keuken waren eensklaps bijzonder kalm geworden. Maar schielijk
wipte een van de dames met een gil van haar zitplaats op, verschrikt onder de tafel
starend. Iemand had haar bij het been gegrepen, zei zij bevend; en terwijl de notaris,
buiten zichzelf van toorn, de schuldige van onder de tafel trok, steeg in de keu-
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ken een verward gedruis op, het geestdriftig gejuich van de andere kleine schelmen,
die begrepen dat de poets geslaagd was. Die zittingen bij Lauwereijnssens waren
echte saturnaliën, die de leden verbijsterd en verbluft verlieten, niet wetend of ze
zich moesten boos maken of lachen.
Een ander huis, waar de Vriendenkring soms vergaderde en dat ook gans bijzonder
Gilberts belangstelling opwekte en hem intrigeerde, was dat van Terront, de ontvanger
van Lauwegem. Er heerste daar een koude, gestrenge, bijna verwijderende atmosfeer,
toe te schrijven aan de invloed van 't karakter van mijnheer, en die al de
bekoorlijkheid, al de lieftalligheid en levenslust van mevrouw niet machtig waren
te verdrijven. Terront ontving zeer goed nochtans, zelfs beter en rijkelijker dan
meestal de anderen; maar tevens met een soort van gedwongenheid, als gold het een
te vervullen plicht en geenszins een wederzijds en hartelijk genoegen. Ook klonk de
vrolijkheid gedempt in dit huis; gescherts en gelach versteven er op de lippen. Een
geheime onenigheid, een onuitgesproken misverstand scheen tussen de echtgenoten
te heersen en nooit zou Gilbert een gebeurtenis vergeten, waarvan hij eens, bij hen,
op een avond, de onvrijwillige ooggetuige was. Hij had een ogenblik de salon, waar
de zitting plaatsgreep, verlaten, om iets uit zijn overjas te gaan halen. De kapstok
stond op het verste uiteinde van de gang, in een sombere hoek, dicht bij een gesloten
glazen achterdeur; en hij was juist bezig met in zijn zakken te zoeken, toen mijnheer
Terront op zijn beurt de salon verliet en fiks, met zijn gestreng, geelbleek, opgezwollen
gelaat, midden in de gang, als kwam hij iemand daar afwachten, onder de hanglamp
naast de trap bleef stilstaan. Stellig vermoedde hij de tegenwoordigheid van Gilbert
niet en deze was op het punt zich te vertonen of te laten horen, toen hij - hij zou zelf
niet hebben kunnen zeggen door welk instinctmatig gevoel bewogen - integendeel
eensklaps het zoeken staakte en zich stil hield, het hoofd gebogen, de hand
bewegingloos in een van de zakken van zijn overjas, met het zonderlingkwellend
bewustzijn, als had hij reeds, door het enkel onwillekeurig waarnemen van mijnheer
Terronts handeling, een kwetsende, niet meer te herstellen onbescheidenheid begaan.
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Na enkele seconden verliet mevrouw ook de salon, zich met haar lichte tred naar de
keuken begevend. Een verbaasdgecontrarieerde uitdrukking kwam op haar aangezicht
toen zij haar man ontwaarde; doch zij gehoorzaamde niet aan het dofdringend bevel,
waardoor hij haar schielijk bij zich riep. Zij staarde hem vlak in de ogen aan, ging
met een honend ‘zut!’ voorbij en verdween in de keuken.
Mijnheer, bewegingloos en stom in zijn gespannen houding, liet haar, zonder een
woord, zonder een gebaar verdwijnen. Gilbert, aan de grond genageld, het rood der
schaamte op de wangen, vroeg zich angstig af, hoe hij, onopgemerkt, zijn schuilplaats
zou verlaten.
Mevrouw kwam gelukkig schier onmiddellijk terug. Zij ging opnieuw voorbij haar
stom-roerloze echtgenoot, en, nog meer uitdagend, half omgekeerd om hem te beter,
te stouter te aanschouwen, herhaalde zij, op een vernieuwd bevel van hem, het
schimpend ‘zut!’ en voegde er ditmaal 't gebaar bij: de vlugge beweging van haar
wijsvinger onder de neus te trekken. Dan, de deur openend van de salon, die haar
zijn vloed klaarte in het aangezicht zond, verdween zij, slank en lenig van gestalte,
het mooi gelaat een weinig bleek, de zwarte ogen schitterend, de rode lippen door
een gelukkige glimlach half ontsloten.
Langzaam, steeds zonder een woord, zonder een gebaar, volgde mijnheer haar.
Hij deed insgelijks de deur open, ontving op zijn waskleurige, gezwollen trekken de
lichtstraal van daarbinnen, verdween op zijn beurt. Toen verliet de beschaamde
Gilbert ook zijn hoekje en keerde bij het gezelschap terug. Hij vermeed de echtgenoten
aan te zien, maar, terwijl hij zich neerzette, kwamen de zonderlinge, hem eens door
Van Duijn betrekkelijk mevrouw Terront toevertrouwde woorden: ‘cette femme
cherche un amant’, opnieuw, met nadruk, voor de geest.
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VI
Een andere vergadering, die ook niet weinig karakteristiek was,, en die overigens bij
Gilbert een diepe, onvergetelijke indruk naliet, was die welke eens gehouden werd
bij De Rijziger, te Boekhove, in 't midden van de zomer.
Het dorp Boekhove was gelegen heel in 't noorden van de provincie, dicht bij een
kreek van de Schelde, waarvan het water met het getij op en afliep; en de leden
hadden, om er te komen, de trein moeten nemen. De Rijziger stond hen bij de
aankomst op de kaai voor het kleine stationsgebouw af te wachten; en, terwijl hij
hen in zijn koket en lachend woonhuis leidde, deelde hij hun een eigenaardig door
hem uitgedacht plan mede: de zitting van Boekhove, om eens een afwisseling te
maken op de eentonigheid van de gewone vergaderingen, zou, indien zulks in de
smaak van de leden viel, gehouden worden in een visserssloep, die De Rijziger reeds
tot dit doel had gehuurd en behoorlijk doen inrichten, en waarmee men, gedurende
het hoog getij, dwars door de kreek, tot in de Schelde zou gaan varen.
Een verbaasd-geestdriftig gejuich begroette dit voorstel; men vond die ingeving
van De Rijziger ‘une idéé lumineuse’. Het moet ook gezegd, dat men die zitting van
Boekhove op voorhand beschouwd had als een gezellig uitstapje, wel meer dan als
een ernstige vergadering. Pinnoy had aan De Rijziger de vergunning gevraagd, zijn
vrouw, die van de Vriendenkring geen deel maakte, en die daar ook niet zeer op haar
plaats zou zijn, te mogen meebrengen; en ook ditmaal hadden de jonge meisjes: Irène
De Cock, Alice Van Duijn en Elvire Matton hun ouders vergezeld.
De Rijziger, het bleek gelaat stralend van vreugde, deelde de verrukte leden de
schikking van de dag mede. Men zou om drie uur, met het hoog getij vertrekken;
onmiddellijk daarop
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tot de voorlezing van de bijdragen overgaan; om vijf uur, als men in het midden van
de Schelde zou zijn, lunchen, en dan terugkeren, zodat men nog bijtijds aan 't station
zou wezen, om met de trein van zeven te vertrekken.
God! wat een escapade!... In den beginne ging alles heerlijk, opperbest. Het was
er wel niet zeer zindelijk, noch comfortabel, in die oude visserssloep, waar zij in het
ruim, door een gespannen zeil tegen de westenwind beschut, op blokjes hout of
opgerolde touwen in het ronde neergehurkt zaten; maar het weer was prachtig, het
kleine vaartuig gleed zachtkens wiegelend over de glimmende, lichtdeinende,
grijsgroene golfjes; en de nieuwheid van het avontuur, de verkwikkende frisheid van
het strelend briesje, tot zelfs de heimelijk-huiverige bangheid voor zeeziekte en een
vaag bewustzijn van gevaar brachten allen in geestdrift.
De zitting begon. Drie leden: De Cort, Speleers en Pinnoy lazen beurtelings hun
gewone, onbeholpen pennevruchten voor, die met verstrooide aandacht aangehoord,
ternauwernood begrepen en met werktuiglijk handgeklap begroet werden. Eenieder
voelde dat het daar de plaats niet was voor letterkundige oefeningen. De blanke
meeuwkens, die, glinsterend in de zon, om het sloepje heenfladderden, of, als waren
zij tam, tot boven het dek kwamen hangen, drijvend op hun stille, uitgestrekte wieken,
zó dicht bij de aanschouwers, dat deze duidelijk hun mooie, ronde zwarte oogjes
zagen, en hun fijn, smekend getjilp konden horen; de meer en meer verwijderde,
weldra in het vage verdwijnende oevers van de rivier; de grotere zeil- en
stoomschepen, die de stroom afvoeren, de boegspriet naar hun verre, onbekende
bestemming gericht, alles diende tot afleiding aan de gedachten van de leden, die,
voor het merendeel, nooit op zee geweest waren. Ook duurde de zitting nauwelijks
een uurtje en werd zij, schier met een gevoel van verlossing, door Gilbert opgeheven.
Alsdan, om de tijd te slijten tot het uur van de maaltijd, verzon men allerlei
gezelschapsspelen en vermakelijkheden, Men wierp brood aan de meeuwkens en
vermaakte er zich mee ze om de brokjes in het water te zien vechten; men speelde
om panden, die dan, onder het maken van allerlei
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gekheid, verbeurd werden. Zeer grappige incidenten grepen daarbij plaats: Roelandts,
die, om zijn pand terug te krijgen, het zogenoemde spel van het ‘standbeeld’ moest
uitvoeren, werd, terwijl hij,, het hoofd achterovergeheld, de ene arm omhoog en de
andere recht vóór zich uitgestoken, met één been op een houten blokje stond, door
een lichte schommeling van 't sloepje omvergeworpen; De Cort, in de ‘Ridder van
de droevige Figuur’, kreeg, in plaats van Elvire Matton, die vóór hem stond, op het
bevel: ‘eenieder kere zich om en omhelze zijn gebuur!’ de mast te kussen, die zijn
enige gebuur was; Eugène moest een polka dansen met de kleine Van Duijn; en
Gilbert, in het spel van het ‘horloge’, had zeven achtereenvolgende keren Irène te
zoenen, hetgeen hij deed met kloppend hart en moeilijk bedwongen ontroering;
terwijl Van Duijn, als ‘blindeman’, geestdriftig, met uitgestrekte handen en het doek
vóór de ogen, naar de mooie mevrouw Terront kwam struikelen, en viermaal,
hartstochtelijk, bij het oorverdovend gejuich van al de leden... de grove, zwaarlijvige
mevrouw Pinnoy omhelsde, die, tersluiks, terwijl men Van Duijn de blinddoek
aandeed, met de jongedame van plaats verwisseld had. Schier al die grappen,
overigens, liepen op kuspartijen uit - een echt Belgisch gebruik, dat de vreemdeling,
die er getuige van is, zozeer ergert; en men vermaakte zich ferm, toen, omtrent vijf
uur, terwijl men op het punt was om met de lunch te beginnen, een schielijke
verandering in de luchtgesteldheid waargenomen werd. De hemel overtrok met
grauwe, laagdrijvende wolken; de zachte bries veranderde in een felle wind; de sloep
begon bewegingen te maken op en neer, vergezeld van zonderlinge wringingen rechts
en links, terwijl zij, sneller door de hogere golven ploegend, een soort van stofregen
opjoeg, die soms, als een vochtige rook, de leden in 't aangezicht vloog. Maar dit
ook was nog niet onaangenaam, dit gaf zo aan het uitstapje een ietwat meer bepaald
avontuurlijk karakter, dat wel zeer behaagde. De kwartiermeester van het barkje en
zijn twee matrozen, hadden, door middel van staken en touwen, het gespannen dekzeil
sterker tegen de wind verzekerd, en daarachter bleef men voortdurend zeer gezellig
en genoeglijk zitten; men vond het er wel aardig, men zou
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zo wel graag dagen en dagen achtereen gevaren hebben, en vooral met de zeeziekte
dreef men de spot; men affecteerde buitenmate veel te eten, schertsend dat de vissen
er geen ziertje van zouden hebben en dat die zó gevreesde kwaal niet anders was dan
een kolossale ‘blague’, iets dat niet bestond. Enkele leden nochtans werden van
lieverlede stilzwijgend. Zij verbleekten zichtbaar, zij staakten het eten, en hun ogen,
die strak-verwilderd voor zich staarden, schenen zich uit te zetten, te vergroten,
terwijl zijzelf op hun plaats lamme, trage bewegingen aanwendden met het lichaam,
als konden zij geen gemakkelijke houding noch zitting meer vinden. En eensklaps
stond De Cort op, liep gebogen, met de hand vóór de mond, naar de regeling, helde
het hoofd boven het water, met stuiptrekkende bewegingen van nek en schouders.
Hij bleef er een poos op de armen geleund en toen keerde hij zich weer om, het
aangezicht groenbleek, de ogen vol water, een flauwe, gepijnigde glimlach op de
ontkleurde lippen, waaronder hij langzaam zijn bevende hand wreef, terwijl hij
machteloos, met waggelende benen, op zijn in spiraal gerolde ring touwen neerzakte.
Het duurde niet lang of de geduchte kwaal werd voor sommigen aanstekend.
Pinnoy, Roelandts, Speleers, Terront, de dames De Cock, Van Duijn, Lauwereijnssens,
alsmede Irène, Alice Van Duijn en Elvire Matton stonden beurtelings op en liepen
ijlings naar de regeling, waarna zij zich krachteloos, als uitgeput en zonder nog
verdere bezorgdheid voor kiesheid of decorum, dwars en ondereen op touwen en
rietmatten uitstrekten. Niemand, zelfs zij niet, die zich nog goed hadden kunnen
houden, die nog de minste lust had in eten of drinken, of in schertsen; allen, starogend
en stilzwijgend, worstelden tot de uiterste graad tegen de tirannieke kwaal; maar wat
zelfs voor de sterksten de maat deed overlopen, was de schielijke onpasselijkheid
van de grove, zwaarlijvige mevrouw Pinnoy, die waggelend, de ronde rug gekromd,
de lendenen gespannen, juist een stap te laat aan stuurboordzij kwam...
Toen werd het echt erbarmelijk. Alle welvoeglijkheid was verdwenen; men zuchtte,
klaagde, kermde, allen onder malkander uitgestrekt, terwijl de sloep meer en meer
overdreven
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wringingen en sprongen op de baren maakte. Het was de algemene overweldigende
desolatie; geheel de Vriendenkring was zeeziek! Tot overmaat van ramp barstte een
hevige regenbui los, die de weerloze leden doorweekte. Alleen De Rijziger bleef
ongedeerd, van jongsbeen af aan het water gewend. Maar hij was wanhopig over het
avontuur; men zag zijn bleek, verwilderd gezicht boven het klapperend dekzeil
uitkomen, de ogen op het beperkt, grauwmistig verschiet gevestigd, beurtelings op
en neer geslingerd in de onstuimige bewegingen van 't scheepje, angstige opmerkingen
wisselend met de matrozen, die een gedempte spotlach op hun brede, bruingebrande
tronies hadden. En hij kreeg ook zijn deel in het algemeen onheil: een rukwind sloeg
zijn hoed in 't water en, wanhopig, de beide handen aan de slapen, met zijn bleke,
dungezaaide, wegwaaiende haren en het bewustzijn van zijn bespottelijkheid, zag
hij zijn hoofddeksel uit het gezicht verdwijnen, meegesleept door de baren, die het
rolden, geselden en deden buitelen, als hadden zij er zelf vermaak in.
Toen gaf De Rijziger het sein tot de terugtocht. De matrozen lieten het scheepje
over stag gaan; maar, tot toppunt van ellende, brak er bij dat maneuver iets aan het
roer: men verloor ruim een uur met het herstellen van de averij. De matrozen vloekten
en tempeestten; De Rijziger verloor wat hem nog overbleef aan tegenwoordigheid
van geest; enkele leden, die een weinig bijgekomen waren, jammerden, dat men nooit
terug zou zijn voor de laatste trein. Eindelijk geraakte men weer aan de gang, maar
toen was het een andere tegenspoed; zoals het 's zomers veel gebeurt, was de wind,
toen eens het onweer voorbij was, schier plotseling gevallen, de zeilen hingen slap,
het sloepje dreef nog ternauwernood vooruit. Beurtelings alsdan, naarmate men in
kalmer water kwam, begonnen de zo hard beproefde leden te herleven en, weldra,
allen op de been, staarden zij met klimmende angst en tegenstrijdige voorspellingen
naar de nog verwijderde oever, elk ogenblik hun horloge raadplegend. De Rijziger,
meer en meer ontzet en verwilderd, poogde vergeefs hen gerust te stellen, hun te
verzekeren, dat men op de behoorlijke tijd zou aankomen.
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Toen men eindelijk aanlandde, was het als een ‘sauve-qui-peut’. Allen verdrongen
en stieten elkaar met de gejaagdheid van een kudde over de smalle plank, de eersten
aan wal zetten het op een lopen, zonder naar de achterblijvenden om te zien.
De afstand van de kleine haven naar het spoorwegstation was ongeveer twintig
minuten en men had er slechts tien meer vóór het vertrek van de trein. De Rijziger,
steeds blootshoofds, ijlde vooruit, gevolgd door Pinnoy, Matton en Lauwereijnssens,
die reeds buiten adem raakten, rood als kalkoenen. Als dezen er maar bijtijds kwamen,
waren zij allen gered. De stationschef was een vriend van De Rijziger; hij zou, op
zijn dringend verzoek, de trein wel wat doen wachten.
De dames, door hun klederen verhinderd, konden aldra niet meer volgen. Mevrouw
Lauwereijnssens, die aan haar jonge schelmen dacht, stelde het schielijk op een bitter
schreien; mevrouw Matton, doodsbleek, met zwarte, ronde ogen, liep hijgend, haar
zwartzijden japon door haar beide handen opgehouden; de dikke mevrouw Pinnoy
bleef plotseling stilstaan, machteloos, rochelend, buiten adem, schreeuwend naar
haar man, die zich omkeerde, een ogenblik stilhield, en eindelijk, met een
komisch-wanhopig gebaar van hoofd en armen, als was zij de schuld dat alles om
zeep ging, tot haar terugkwam. En alleen de jongeren hadden pret, lachten, vermaakten
zich om 't avontuur, onverschillig of men, ja dan neen, de trein zou halen; Irène aan
de arm van Gilbert; Eugène met de kleine Van Duijn; Van Duijn met mevrouw
Terront; De Cort, Roelandts, mijnheer en mevrouw De Cock met de anderen, in
groep daarachter, terwijl mijnheer Terront de laatste van allen kwam, hijgend, het
aangezicht geler, ernstiger, gezwollener dan ooit, uit zijn humeur door dit buitensporig
lopen, dat hem krenkte in zijn waardigheid van bedaarde ‘bourgeois’; met vlammende
ogen, waaruit zijn toorn en zijn minachting straalden, zijn mooie, jonge vrouw
bewakend, aan wie de geprikkelde Van Duijn dienstwillig zijn arm had geboden.
En plots, juist toen men in de verte reeds het zinken dak van 't grilligvormig
stationsgebouw ontwaarde, was het een
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algemene radeloosheid: een man sloot langzaam ginds, dwars over de steenweg, de
witgeverfde draaibomen van de spoorbaan; hij blies op zijn hoorn, het scherp en lang
gefluit van een naderende locomotief weergalmde als een antwoord. En tussen twee
bosjes eiken slaghout kwam de trein te voorschijn, klein, zwart, de vaart reeds
vertraagd, de schouwpijp zonder rook, ieder wagentje, met zijn gelijke venstertjes
en zijn gelijke wieltjes, duidelijk afgetekend en afgezonderd, als de wagentjes en de
venstertjes van een kinderspeeltreintje. In de knarsing van de remkhnk op de raderen
bleef hij vóór het kleine stationsgebouw stilstaan. Men was slechts op een paar
honderd meter afstand meer, De Rijziger en Matton, met grote gebaren van de armen,
schreeuwden uit al de kracht van hun longen:
- Halt!... halt!
Maar het moest zijn, dat ze noch gezien, noch gehoord werden; de stoomfluit
wierp, in een wolkje witte damp, een nieuwe schreeuw uit; de trein stoomde langzaam,
in een rookwolk gehuld, over de rails voort en toen de leden, buiten adem, als een
verloren kudde aan de reeds opnieuw geopende draaibomen kwamen was hij reeds
in een bocht van de baan verdwenen, niets achter zich latend dan een lichte, lange,
trapswijs verdunnende dampsluier, die nog hier en daar, rechts en links, als een fijn,
doorschijnend spinrag, over de stille lovers van het slaghout bleef hangen.
Groot was de consternatie. Mevrouw Lauwereijnssens zonk op de eiken bank vóór
het stationsgebouw neer en barstte in een hevig snikken los, schreiend, dat haar
kleinen zich in haar afwezigheid wonden zouden vechten; Mevrouw Matton stond
als vernietigd, zonder een woord, de mond half open, de bevende handen op haar
bonzend hart gedrukt; mevrouw Pinnoy was machteloos in de armen van haar
echtgenoot gezegen, die, blinkend rood en hijgend, haar met een witte zakdoek het
onophoudelijk uitparelende zweet van het aangezicht wreef, en zelfs de anderen, de
jongemeisjes en jongeheren, de onverschilligen, hadden geen zin in lachen meer,
terwijl De Rijziger, als het ware idioot van spijt en ontzetting, zijn excuses
vermenigvuldigde en voor het gehele gezelschap zijn huis ter beschikking stelde,
om er de nacht door
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te brengen.
Maar dit was een onmogelijk, onaannemelijk voorstel, dat terstond van de band
gewezen werd; enkele leden, zoals dokter De Cock, Terront, Lauwereijnssens, moesten
volstrekt nog vóór de volgende morgen thuis zijn. Gilbert en de dokter, die, in de
algemene verwarring, nog hun tegenwoordigheid van geest behouden hadden,
raadpleegden, te midden van een oorverdovend brouhaha van tegenstrijdige
voorstellen en opinies, de reisgids. Er werd eindelijk besloten, dat men zich per rijtuig
naar Brugge zou laten brengen, om aldaar de exprestrein naar Gent te nemen. Dit
was een erbarmelijke toevlucht: men zou ‘à toute vapeur’ Amertinge, Bavel, Wilde,
al de dorpen, waar de leden woonden, voorbijtrekken en zich dan, van Gent, nogmaals
per rijtuig huiswaarts moeten doen voeren; doch er was nu geen ander middel, het
plan werd unaniem goedgekeurd en De Rijziger onmiddellijk met het bemachtigen
van behoorlijke rijtuigen belast.
Een knaap was naar zijn huis een andere hoed voor hem gaan halen; hij en Gilbert
keerden dadelijk terug naar 't dorp, terwijl de overige leden in de wachtzaal bleven
zitten. Hij begon met zijn eigen rijtuig te laten aanspannen, een kales, waar vier
personen van binnen en een op de bok naast de koetsier zouden plaatsvinden. Vandaar
begaven zij zich bij de enige huurhouder van Boekhove en, na de verschillende
vehikels, die de man bezat, te hebben geïnspecteerd, vestigden zij ten slotte hun keus
op een soort van vrachtwagen met dekzeil, waarin de negen overige leden samen
zouden kunnen zitten. Dit rijtuig had geen banken, en stoelen zouden er te veel plaats
beslaan; Gilbert liet eenvoudig de bodem met een dikke laag hooi en stro bedekken.
Twee paarden werden er onmiddellijk voorgespannen, de voerman klom op zijn bok
en het gespan draafde naar 't station. Eenieder stond er reisvaardig, men vertrok om
half acht juist, na een laatste maal de hand gedrukt te hebben van de rampzalige De
Rijziger, die allen, van ganser harte, nog eens lachend verwensten.
Mijnheer en Mevrouw De Cock hadden plaatsgenomen in de kales, met de dames
Matton en Lauwereijnssens. De Cort
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had men op de bok gezet, naast de koetsier, en al de anderen zaten vrolijk onder het
witte dekzeil in de wagen getast, als in een reusachtige alkoof, de rug geleund tegen
de zijplanken, de benen uitgestrekt in 't hooi, waarvan de aromatische geur zich ietwat
bedwelmend onder het reeds halfduister ruim verspreidde.
Gilbert zat tussen Irène en mevrouw Terront, beurtelings, in de hotsing van het
gespan, met de ellebogen, de armen van beiden aanrakend, de tippen van zijn schoenen
soms aanwrijvend tegen de voeten van mevrouw Pinnoy, die tegenover hem zat,
tussen Speleers en Van der Stegen. Aan de rechterhand van mevrouw Terront bevond
zich Van Duijn, meer en meer aangeprikkeld en dienstwilhg; en daarnaast en daarrond
was het een luidruchtige, verwarde groep: Roelandts, Mortelmans, Pinnoy en
Lauwereijnssens, met mevrouw Van Duijn en mijnheer Terront als verloren in hun
midden; terwijl, heel in de achtergrond, Eugène zat, tegenover de kleine, poezelige
Alice Van Duijn, die hem zoet glimlachend met strelende oogjes aanstaarde, van tijd
tot tijd, tersluiks, de hand van haar vriendin, de onbeduidende Elvire Matton, in de
hare drukkend.
't Was een verrukkelijke rit. Allen, zelfs mevrouw Pinnoy, waren geëindigd met
zich over hun ongeval heen te zetten; niemand voelde nog het minste ongemak, en,
daar men integendeel grote honger had, stelde men eerst voor, de overschotten van
de lunch, die men gelukkiglijk met zich had meegenomen, te gebruiken. Onmiddellijk,
onder luidruchtige toejuichingen, werd de maaltijd ingericht. De dames Terront en
Pinnoy sneden de broodjes door en boterden die; mevrouw Van Duijn, aan wie ze
dan overhandigd werden, legde er de dunne sneetjes koetong, ham en galantine
tussen, terwijl haar man een koude, gebraden kip voorsneed. Maar een algemeen
protest het zich horen: mijnheer Van Duijn maakte een beenderhuis, een puinhoop
van het kuiken; de schotel werd hem afgenomen, de vork en het mes hem onder groot
gelach ontfutseld, en overhandigd aan Speleers, die talent had van kippen voor te
snijden. Als drank had men nog twee flessen rode wijn, maar slechts drie glazen,
zodat men met verscheidenen uit één glas moest drinken.
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Toen men gegeten had, werden de opgewektheid en geestdrift hoe langer hoe groter.
Men vertelde historietjes, men zong liedjes, men speelde zelfs charades, te midden
van een oorverdovende uitgelaten blijdschap. De lucht bleef wat betrokken; de zon
ging onder in een lage streep van bloed, door grauwe, langs de onderrand uitgetande
wolkenmassa's als het ware neergedrukt; maar de lucht was lauw, een zachte, gezellige
schemering verduisterde van lieverlede de omtrekken van de gestalten en van de
aangezichten in de wagen, geen tochtje blies nog door het stille lover, en de klinkende
draf van de twee kloeke paarden viel in regelmatige kadans, begeleid door het eentonig
geratel van de wielen, over de pijlrechte steenweg, langs beide kanten bezoomd door
een rij fors opgewassen eiken, aan de boord van de regelrechte sloten, waarachter,
wegnevelend in een langzaam grauwend verschiet, zich de rijpende korenvelden
uitstrekten.
Gilbert vooral voelde zich gans opgewekt. Zijn ogen schitterden, zijn wangen
bloosden; al de ontroeringen van die dag, de zuivere, verkwikkende lucht, die hij
had ingeademd; de wijn, die hij gedronken had; het poëtische, het romaneske van
die onverwachte rit, de nabijheid van die twee mooie vrouwen, wier geur, gemengd
met de bedwelmende geur van het hooi om hem heen walmde, wier armen, wier
lichaam hij soms tegen zijn lichaam aanvoelde, alles werkte samen om hem te
prikkelen, om hem uit zijn gewone staat van bedaardheid en zelfbeheersing te trekken.
Het gevoel van ontgoocheling ten opzichte van Irène, het bewustzijn van de
onbereikbaarheid van zijn ideaal, alles verzwond, er bleef niets meer in hem over
dan de zelfzuchtig geprikkelde begeerte, de zelfzuchtig verheide man, wiens glorieuze
hersenschim gedaald was tot het banale, tot het triviale van zijn vroegere illusie,
voortaan tevreden met hetgeen het voorwerp van zijn liefde hem nog aan eenvoudiger
genot zou kunnen schenken. Hij onderging een sensatie van volkomen welzijn; het
kwam hem voor als zou hij zo zijn ganse leven kunnen doorbrengen, uitgestrekt in
die wagen, met Irène aan zijn zijde. O! wat had hij haar toch vurig lief! wat brandde
hij van hartstocht haar zijn liefde te verklaren en
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haar nimmer meer te verlaten! En hij voelde insgelijks, dat het ogenblik daartoe
gunstig, ja, beslissend was, dat een niets, een kleine stoutmoedigheid, een eenvoudig
blijk van wilskracht thans over dit zo vurig verlangde heil en over zijn ganse toekomst
zou beslissen. Zijn zinnen, gescherpt door de buitengewone spanning van zijn geest,
lieten hem toe, met een ongelooflijke helderheid en juistheid de zielstoestand te
beseffen, waarin zij beiden, Irène en hij, op dat ogenblik verkeerden. Bruuske
verklaringen schoten als weerlichten door zijn brein, er gedachten, gewaarwordingen,
zekerheden achterlatend. Hij voelde duidelijk, dat zij de ware, diepe liefde, die hij
haar toedroeg, geenszins deelde; hij had de intuïtie, dat zij in gewone, alledaagse
omstandigheden een liefdesverklaring, een huwelijksaanvraag van hem met een
verwonderde, verwijderende koelheid zou bejegenen; maar hij voelde tevens, dat zij
op dit ogenblik in een abnormale, speciale staat verkeerde; dat zij, om zo te zeggen,
weerloos tegenover zichzelf was, dat zij te nemen was; dat zij ook besefte, wat er in
hem omging, dat zij, zonder het zelf te weten, wachtte op een woord, op een gebaar,
dat haar zijn hartstocht zou verklaren; dat zij nu dit gevoel zou delen, dat ze ‘ja’ zou
zeggen, onwillekeurig, misschien in weerwil van zichzelf; en dat dit eens gegeven
jawoord, die eenmaal uitgesproken bekentenis haar voor altijd aan hem zou verbinden,
haar gans veranderen; herscheppend in een vaste, duurzame liefde voor hem, die
soort van vluchtige, verwekelijkende tederheid, zonder bepaald objectief, waarvan
zij nu ook de overweldigende invloed onderging.
Dit alles voelde hij vlijmend, maar, hoe zonderling: naarmate zijn toenemende
hartstocht hem meer en meer de ziel beheerste, werd hij tevens lichamelijk door een
aangroeiende, onoverwinnelijke schroomvalligheid verlamd. Hij dorst het waagstuk
niet begaan, dat hij zou hebben willen wagen, hoe innig zijn voorgevoel ook was,
dat het, op dit ogenblik, aanmoedigend, gunstig zou worden ontvangen. In de steeds
dichtende duisternis van de rollende wagen wierp hij, tersluiks, meer en meer
verliefde, verlangende blikken op haar, als zocht hij, op haar mooi, thans vaaglijk
mijmerend gezichtje, de vluchtige verschijning, de zweem van een gevoel,
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van een aanmoediging, die, zijn bedeesdheid overwinnend, hem een dadelijk besluit
zou hebben doen nemen. De warmte van haar lichaam, zo heel dicht bij het zijne,
was als een vuur, dat tevens zacht en folterend in hem brandde; zijn hand, naast de
hare in het hooi, sidderde van gloed om deze te drukken; zijn bevende lippen
prevelden werktuiglijk de ontroerde, troeblante woorden van de liefdesverklaring;
hij besefte, dat het ogenblik plechtig was; dat de verlopende stonden een
onwaardeerbare waarde hadden; dat zulk een heerlijke gelegenheid zich nimmer
meer zou aanbieden; dat hij nu moest spreken, nu of nooit.
Doch alles tevergeefs: iets onverklaarbaars, iets onzeglijks weerhield hem: hij
durfde niet, hij durfde niet. Een ogenblik nochtans wendde hij een onvrijwillige
poging aan. Zijn hand, in het hooi, ontmoette de hare. Het duurde maar een seconde,
de tijd van een weerlicht: hij zou die in de zijne drukken, hij zou spreken, geheel zijn
hart kwam op zijn lippen, toen, wellicht ook onvrijwillig, zij een lichte beweging
maakte, die even haar vingeren een weinig van de zijne verwijderde.
Sidderend, het onstuimige bloed plotseling in de aderen gestold, trok hij zich
achteruit. Hij was uit zijn schone droom ontwaakt; hij meende, met die
verbeeldingskracht, welke hem kenschetste, in haar een onoverwinnelijke afkeer van
hem te bespeuren. Hij werd er als zinneloos van. Hij trok zich nog meer van haar
terug; hij schoof instinctmatig dicht tegen mevrouw Terront aan, eensklaps gefolterd
door de zelfs maar geringste aanraking met Irène.
Verwonderd, doch zonder zich terug te trekken, staarde de mooie mevrouw Terront
hem aan. Het kwam hem voor, als voelde hij een plotselinge rilling door haar lichaam
lopen. En die zwarte, strakke aanblik, in de duisternis van de vrachtwagen, op hem
gevestigd, overweldigde hem met een zonderlinge ontroering, terwijl die drukking
tegen haar aan hem gans koel, gans koud, als eensklaps ongevoelig deed worden.
Doch men naderde. Zang en gejoel werden langzamerhand gestaakt, terwijl reeds
de wagen, door de kales van De Rijziger voorafgegaan, de dode voorstad van Brugge,
met haar
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gelijke rijen lage woningen en haar schaarse, treurig verlichte kleine winkeltjes
doorkruiste. Men reed aldra door smallere, kronkelende straten met hogere,
ouderwetse huizen, men zag een ruime, vierkante plaats, vol eeuwenoude bomen,
met een zwart standbeeld in het midden en een sombere kerk op de achtergrond; men
sloeg een rechte, brede, niet minder dode, treurige, verlaten straat in; men hield
eindelijk vóór het groot, monumentaal stationsgebouw stil. En terwijl men, zeer
deftig en bedaard nu, uit de wagen steeg en de wachtzaal binnentrad, voelde Gilbert
zich zó ongelukkig, dat hij zou hebben kunnen wenen.
Geheel dat einde van de reis was overigens eentonig, onopgeruimd, bijnia
onaangenaam. Mevrouw Pinnoy, onder andere, verwekte aan het loket een spektakel,
dat het ganse gezelschap te schande maakte. Zij wilde volstrekt, dat de beambte haar
mans retourkaartje over Boekhove voor de sneltrein van Gent geldig maakte. Een
twistgesprek greep plaats; mevrouw Pinnoy, de grove ogen uitgepuild, zette, met
overtollige uitleggingen en gebaren, aan de stugge beambte de hele zaak uiteen: het
varen op de Schelde; de averij aan 't roer van 't sloepje, ten gevolge waarvan de trein
gemist werd, en daar de klerk, ontstemd en wrevelig, bepaald weigerde haar verzoek
in te willigen en zelfs haar verder aan te horen, begon zij eensklaps zó hevig en in
een zó walgelijke viswijventaal tegen hem uit te varen, dat de man, woedend, haar
bedreigde de politiekommissaris van het station te zullen ontbieden, indien ze niet
ogenblikkelijk zweeg. Zij eindigde met voor haar en haar man plaatsen derde klasse
te bestellen, terwijl al de anderen, beschaamd, zich binnen het station spoedden, om,
in het oog van de vreemdelingen, niet langer met een zo weinig fatsoenlijke dame
gecompromitteerd te zijn.
De reis in de trein was ook erg ongezellig en vervelend. Men zat in twee coupés
verdeeld; enkele leden, doodmoe, vielen aldra in slaap; andere discuteerden, op een
ernstige, onbehaaglijke toon, over politiek. Al de blijgeestige ongedwongenheid van
het reisje in de sloep en in de wagen was verdwenen en 't was met zuchten van
verlossing dat men eindelijk te Gent afstapte.
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Daar nam men haastig afscheid, nadat men elkander omhelsd of de handen gedrukt
had. Men vertrok in drie afzonderlijke rijtuigen naar de verschillende bestemmingen.
't Was over middernacht toen de meest verwijderde leden hun woning bereikten.
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VII
's Anderendaags voelde Gilbert zich nog meer ontgoocheld en ontstemd. Het kwam
hem voor, als was hij even aan een nare droom, een nachtmerrie, een tijdelijke
waanzinnigheid ontsnapt. Hoe was het mogelijk, op zijn leeftijd, zich zo bespottelijk
te gedragen; zo smoorlijk te verlieven op een kind, op die Irène, die nagenoeg twaalf
jaar jonger was dan hij! Hij was diep misnoegd over zichzelf; hij voelde zich gedaald
in zijn eigen achting, als na een daad van onbescheidenheid, van oneerlijkheid.
Verliefd op Irène, hoe Was het wel mogelijk! Indien er één meisje op de wereld
was, dat hem in geen opzicht tot vrouw paste, dan was zij het toch wel! Haar
ouderdom, haar opvoeding, haar neigingen, alles was het tegenovergestelde van wat
hij zocht, van wat hij verlangde! Er moest wel, in zijn hersenschimmige geest, een
diepe neiging tot contrast en tegenstrijdigheid, ja, een echte behoefte tot lijden bestaan,
om hem in haar zijn ideaal te doen vinden. Alleen haar fysieke bekoorlijkheid
behaagde en verleidde hem, en dit was waarlijk niet voldoende om hem met haar het
levensgeluk te verzekeren.
Gelukkig had hij zich nog bijtijds ingehouden! Gelukkig had hij zich niet volkomen
en onherroepelijk bespottelijk gemaakt, door haar een liefdesverklaring te doen!
Zo redeneerde hij gedurende verscheidene dagen, te midden van een aangroeiende
irritatie en misnoegdheid op zichzelf. Het denkbeeld van Irène obsedeerde, kwelde
hem gestadig; hij kon haar uit zijn geest niet meer verbannen. En van lieverlede,
ondanks al deze redeneringen, voelde hij zich weer door de toverkracht van de
verrukkende bij haar doorgebrachte uren in bezit genomen, terwijl meer en meer in
hem de vurige, ziekelijke, ja bijna ondeugende behoefte ontstond,
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haar nogmaals weer te zien, nog dikwijls bij haar hetzelfde ij betoverende genot te
smaken.
Enige weken verliepen. Een andere vergadering had plaatsgegrepen, te Baaigem,
ten huize van mijnheer Matton. Maar de meisjes waren op de bijeenkomst niet
verschenen en Gilbert begreep dat zij er zouden uitgesloten blijven, net als vroeger;
zij zouden eerst komen wanneer er iets voor hen bijzonder aantrekkelijks op touw
gezet werd; iets dat, om zo te zeggen, hun tegenwoordigheid en deelneming kon
billijken.
Gilbert nochtans verlangde meer en meer om Irène nog eens te zien, om nog eens
in haar gezelschap, te midden van een roes van opgewektheid en vreugd, enkele uren
te slijten. In al het overige stelde hij geen belang meer; het was in hem een steeds
kwellender behoefte, een prikkel, die hem soms exaspereerde tegen dat zo vurig
begeerde, nooit meer verwezenlijkte genot. Dagen en nachten stond zij nu voor zijn;
geest; hij had maar de ogen te sluiten, hij zag haar terug, ginds, in het sloepje,
neergevleid op de touwen, zo fris, zo mooi in haar bleek zomerkleed, waaruit onder
de rand, haar; verlakte, zwarte schoentjes met haar fijne, onder zwarte zijden kousen
verborgen enkels staken. Hij zag haar weer in 't hooi, onder het dekzeil op de wagen,
zachtkens glimlachend, het aangezicht, in de vallende duisternis, door een zweem
van vage hartstocht bedekt; hij ademde de bedwelmende geur in, die zich om haar
verspreidde, gemengd met de geur van het hooi; hij voelde de troeblante warmte van
haar lichaam tegen 't zijne; hij raakte haar vingeren en schrikte, thans met luider
stem, de woorden van tederheid en liefde uitsprekend, die hem ginds op het plechtig
ogenblik niet van de lippen wilden.
Gedurende twee weken brak hij zich 't hoofd om iets uit te denken, waarmee hij
nogmaals de jonge meisjes in het gezelschap zou aanlokken. Hij beraamde beurtelings
een uitstapje naar het kasteel van Lauwegem; een vaarpartij op een stoomboot langs
de Leie, een picknick in de bossen van Akspoele en Wilde; doch niets van dit alles
voldeed hem geheel, tot hij eindelijk op de gedachte kwam, in zijn eigen woning een
fête-champêtre met verlichting van de tuin en bal te
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geven.
Het was omtrent de helft van augustus; de eerstkomende vergadering was
vastgesteld op zaterdag, de zevenentwintigste van de maand; hij had nog juist de tijd
om al de nodige schikkingen te nemen.
Hij raadpleegde zijn vrienden. Met geestdrift juichten zij het plan toe. Gezamenlijk
besloten zij de zitting één dag te verschuiven, zodat het feest op een zondag kon
plaatsgrijpen, en onmiddellijk begonnen zij zich met de inrichting te bemoeien.
De uitnodigingsbrieven werden geschreven en verzonden; de acceptatie, zoals
Gilbert het berekend had, was unaniem. Niemand was uitgesloten geweest; de dames
Pinnoy, Roelandts en Speleers, die nochtans van de Vriendenkring geen deel maakten,
werden ook gevraagd; zelfs de kinderen, van zekere ouderdom: de jonge De Cocks,
de kleine Matton, de twee Pinnoys, voor wie men een tombola zou inrichten, mochten
meekomen, en, wat hen allen verrukte, was de onverhoopte aanvaarding van mevrouw
Durand, Eugènes moeder, die nooit aan feesten deelnam en die beloofd had dit bij
te wonen, uit vriendschap voor Gilbert, voor wie ze de grootste achting had.
Op de gestelde dag, om vier uur, waren de Lovergemse vrienden, met uitzondering
van Lauwereijnssens, die met zijn vrouw en zijn kinderen zou komen, in het woonhuis
van Gilbert vergaderd. Sinds de vorige avond waren de laatste toebereidselen voltooid.
Men had de dubbele deuren tussen salon, eetkamer en veranda wijd geopend, en in
de aldus zeer ruime, uit deze drie verenigde vertrekken samengestelde zaal, op
regelmatige rijen, nagenoeg al de beschikbare stoelen van het huis geplaatst. In de
achtergrond, tussen de drie salonvensters, die uitzicht hadden op de straat, verhief
zich de tribune, of, beter gezegd, de hoge, zwarte lessenaar, tot dit einde voor één
dag uit het schoollokaal gehaald. Ornamentplanten en bloemen prijkten in overvloed;
in een hoek van de veranda stond een welvoorzien buffet. Maar het was vooral in de
versiering van de tuin, dat de meester des huizes een echte praal had verspreid. Het
uitgestrekt grasplein, dat, van geschakeerde lovers omringd, in zachte helling naar
de
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vijver daalde, was grotendeels met een sneeuwwit, waterpas liggend plankenvlak
bedekt; en daarrond liep, vanuit de veranda, waarvan het eerst de grillige boogvormige
opening aftekende, een golvend, hier en daar aan in de grond geplante staken
vastgemaakt snoer van gekleurde glaasjes. Dit was de dansplaats. Boven de veranda
prijkte een grote en boven iedere staak een kleinere ster, ook van rijkkleurig geverfde
glaasjes; gans in de diepte, op de achtergevel van een van de gebouwen der fabriek,
schitterde er ook een, en overal in de tuin, langs de lommerige wegen, in de takken
van de hoge bomen, op de top van het kunstmatig heuveltje en zelfs op het eilandje
midden in het water, heerste dezelfde overvloed van gekleurde glaasjes en Venetiaanse
lantaarntjes, welke 's avonds verlicht, aan het ganse feest een toverachtig uitzicht
zouden geven. Met de trein van vijf uur zouden zes Gentse muzikanten aankomen.
De vier gezellen, de al te drukkende hitte van die prachtige namiddag ontvluchtend,
wachtten, in de schaduw van de open veranda, de komst van de genodigden af. De
zitting, ingevolge Gilberts uitgedrukt verlangen, zou hoogstens anderhalf uur tijd
beslaan en de voor te dragen stukken - het spreekt vanzelf - waren aan een gestrenge
keus onderworpen geweest. Enkel drie lezers zouden optreden: Gilbert, met een
studie, tot titel dragende: De Stem, Eugène met een reisverhaaltje: Een uitstapje in
Normandië en Bretanje, en Pinnoy, in naam van mevrouw Van Duijn, die te bedeesd
was om voor een zo talrijk publiek op te treden, met een novelletje: La petite Médard.
Men had enige moeite gehad om Speleers en Matton te beletten een zogezegde
boertige tweespraak voor te dragen, die zij samen hadden opgesteld. Gilbert nochtans,
in tegenoverstelling met zijn opgeruimde vrienden, scheen wrevelig, bekommerd,
ontevreden. Op het herhaald aandringen van dokter De Cock was hij, tegen wil en
dank, om zo te zeggen zedelijk verplicht geweest ook Jozef De Moor te inviteren.
En dit ergerde hem, het maakte hem boos op zichzelf, terwijl ook een gevoel van
gramschap tegen dokter De Cock in hem oprees, bij de gedachte, dat een man van
zijn degelijkheid en waarde zich op zo een bespottelijke wijze liet bedriegen en
misleiden door een valse
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dweper als De Moor. Hij kwam gestadig op die zaak terug; zij verbitterde vooraf 't
genoegen dat hij van die dag verwachtte; zij vervolgde hem tot een graad, dat hij er
zijn vrienden mee verveelde.
- Maar hoe is 't mogelijk, Gilbert, u daarom te bekreunen! herhaalde, op een nieuwe,
wrevelige opmerking van zijn vriend, reeds voor de tiende maal, Eugène. - Laat hem
komen, aangezien de dokter er zozeer op gesteld is. Niemand zal het woord tot hem
richten, hij zal zich dodelijk vervelen op ons feest, en er al gauw van onder heen
trekken.
- Hij zal ons feest bederven, onze vreugd verbitteren, mompelde Gilbert met
saamgefronste wenkbrauwen. En hij staarde strak en bekommerd de tuin in, als zocht
hij steeds naar een middel om aan de hatelijke komst van De Moor te ontsnappen.
Maar een geratel van rijtuigen in de straat, die schielijk voor de deur stilhielden,
gevolgd door het geklank van de huisbel, schorsten, als bij toverslag, dit mishagend
gesprek op. De vijf gezellen stonden op, liepen naar de salon, ontwaarden, door de
vensters, verscheidene gespannen, vol schitterende toiletten. Opgewekte aangezichten
keken reikhalzend en glimlachend uit; lichte gestalten wipten af en na enkele
ogenblikken verscheen een talrijke, vrolijke groep in de veranda. Het waren de
families De Cock, Van Duijn, Matton, vergezeld van De Cort, De Rijziger, Speleers,
Roelandts en Van der Stegen. Vreugdekreten weergalmden; Irène, Alice en Elvire,
van de twee kleine De Cocks en van de kleine Matton gevolgd, liepen dadelijk, als
uitgelaten, de tuin in, terwijl de overige dames en heren, met een geharrewar van
opgeruimde groeten, comphmenten en gelach, zich in de handen van de meiden van
mantels, hoeden en zomeroverjassen ontdeden. - Wat een weer, niet waar? wat een
heerlijke dag! klonk het verward, terwijl de heren, verstramd van gespannen in de
rijtuigen te zitten, krachtig, de handen samenwreven en met de voeten stampten,
verraste blikken op de versiering van de in schitterende zonneglans gehulde tuin
werpend. Matton, steeds kluchtig, vroeg of men wellicht de Sjah van Perzië
verwachtte; en Speleers en Roelandts kwamen zeer gewichtig, met ceremonieuze
buigingen en grote
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uitingen van spijt, zich bij Gilbert verontschuldigen over de gedwongen afwezigheid
van hun vrouwen: mevrouw Speleers had het niet durven wagen haar huis en haar
vier kinderen met een dienstmeid alleen te laten; en mevrouw Roelandts was naar
Brugge: een sinds lang aanvaarde uitnodiging op een diner, bij een tante van mijnheer
Alfred.
Mevrouwtje De Cock riep, zodra zij haar hoed had afgezet, Gilbert alleen.
- Mijnheer Gilbert, sprak zij ernstig, met een zweem van treurnis in de stem, - ik
druk u mijn spijt uit en bid u om verschoning voor de handelwijze van mijn man,
die u, om zo te zeggen, onze neef Jozef De Moor opgedrongen heeft.
Gilbert trok de schouders op, als achtte hij de zaak niet van groot aanbelang.
- O, madame, één min of meer, op zulke dagen, dat komt er niet op aan, sprak hij
verzoenend.
Zij staakten hun gesprek om mijnheer en mevrouw Lauwereijnssens te groeten,
die insgelijks aangekomen waren. Mevrouw, een middelmatig, nog fris en poezelig
dametje van tweeëndertig, droeg een effen crèmekleurig kleed en had een wit
zonnescherm in de hand, als een jong meisje; mijnheer zag er uit als sportman: de
snor opgekruld ‘à la russe’; een hoge grijze hoed, met zwarte band op 't hoofd; een
zwarte; jas, een lichte broek en puntige, verlakte schoenen aan. Raoul en Adhémar,
hun twee oudste kleinen, beiden in een gelijk, bleekgrijs pak gekleed, volgden hem
op de hielen.
- Dat is toch een mooi weer, niet waar? Ça est tout de même un beau temps, n'est-ce
pas? kwam mevrouw vriendelijk glimlachend, met naar mevrouwtje De Cock en
Gilbert uitgestrekte handen te voorschijn, als naar gewoonte haar Vlaamse gezegden
in gebrekkig Frans herhalend. En met bewondering in de tuin kijkend, waar de jonge
meisjes in hun lichte zomerkleren als vlinders rondfladderden:
- Mais monsieur, c'est féerique! 't Is juist als op 't theater, n'est-ce pas, madame
De Cock!
Zij trok Adhémar en Raoul bij de mouw vooruit en, de hand uitgestrekt:
- Hebt ge dat reeds bemerkt, die glaasjes, dáár, op 't eilandje? Là, sur l'eau, ces
petits verres?
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De twee jonge guiten, fiks in hun beste kleren, staarden, ietwat geïntimideerd, het
schouwspel bewegingloos, met glinsterende ogen aan, zonder door een woord of een
gebaar hun indruk te uiten.
Nieuwe uitgenodigden: mijnheer en mevrouw Terront van Lauwegem, kwamen
binnen. Mevrouw, in 't mauve gekleed, met witte kant en lange, satijnen mauve linten,
die haar slanke gestalte nog zwieriger maakten, keek met verrukte blikken naar de
versiering van de tuin en drukte juichend de hand van Gilbert; mijnheer gaf blijken
van kalme, ernstige bewondering. En terwijl zij zich van hun hoeden ontdeden klonk
de huisbel opnieuw en werden mevrouw Durand en mevrouw Pinnoy binnengeleid.
Moeilijk had men zich een treffender contrast kunnen voorstellen. Mevrouw
Durand, Eugènes moeder, was een prachtige oude dame, met een bleek, regelmatig
gezicht, sneeuwwit haar en grote, schone violetkleurige ogen. Zij droeg een met
kanten versierd zwartzijden kleed en de voornaamheid van haar uiterlijk deed
onvrijwillig denken aan de portretten van de adellijke vrouwen van vroegere eeuwen.
Zij was de weduwe van de gewezen dorpsnotaris en bewoonde met haar zoon een
allerliefst landgoedje - de Warande - een weinig afgezonderd, terzijde van het dorp
gelegen.
Mevrouw Pinnoy, kort en dik, met haar ronde, hoge rug en haar gemeen
voorkomen, volgde, als een wroetende mol door de schaar van de genodigden
dringend, de voorname dame op de hielen. Zij droeg een zwartzijden japon, een
schitterend groenblauw lijf, een grijze hoed met overdreven brede, belachelijk
gekreukte boorden en getooid met vulgaire, bloedkleurige veders. Zij hield haar beide
kinderen, Josuë en Héloïse, twaalf en tien jaar oud, bij de hand.
- 't Es scheune, zilde!1 't es wel, meneer Gilbert! sprak zij bewonderend en traag,
met boerse tongval, haar grove, uitpuilende blauwe ogen op de versieringen van de
tuin gevestigd houdend. - O! en al die planten en bloemen; en al die gekleurde glaasjes
en lantaarntjes! Wel, wel! ik begrijp niet, waar gij het al gevonden hebt!

1

't Is mooi, hoor.
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Zij vouwde van verbazing haar handen samen, zich rechts en links omwendend; zij
naderde tot haar man, zeer luid, met een komische plechtigheid herhalend:
- Hebt ge daar nu een begrip van, Aimé! Is het toch mogelijk van iets zó scheune
te maken! De verlichting van de Kouter, op de Gentse kermis, heeft daar toch niets
van! Wel, wel! dat moet een hoopje geld gekost hebben!
De invités nochtans, in de veranda opeengeperst en verdrongen, betrokken van
lieverlede eetkamer en salon, alwaar Eugène en Mortelmans, in hun hoedanigheid
van kommissarissen van het feest, zich met de verdeling van de plaatsen belastten.
Gilbert, van zijn kant, was buiten gelopen, om de verspreide wandelaars te verzoeken
binnen te komen, daar de zitting zou beginnen.
- Allons, Matton, allons, De Cort, allons, Speleers, vermaande hij hen, hen
zachtkens in de rug voortduwend. En tot de dokter en Terront, die halsstarrig over
politiek bleven praten:
- Allons, mijnheren, laat ons nu die vervelende politiek laten rusten en de dames
binnenleiden!
- Is Jozef reeds gekomen? vroeg de dokter, zich omkerend.
- Jozef..., herhaalde Gilbert, eerst niet vattend wie de dokter bedoelde. Maar toen
hij begrepen had:
- Mijnheer De Moor... neen,... nog niet geloof ik, antwoordde hij koel, met
onwillekeurig gefronste wenkbrauwen.
Mijnheer De Cock scheen zijn misnoegdheid niet te bemerken; en, terwijl hij
langzaam, en steeds gewichtig redekavelend, met mijnheer Terront onder de veranda
verdween, ging Gilbert verder heen, aan de boord van de vijver, waar de meisjes en
de jonge knapen, die een lijn gevonden hadden, onder het bevel van Roelandts aan
het vissen waren.
- Ho! ho! geen goudvisjes vangen, hoor! riep hij half schertsend, half ernstig.
Hij wendde zich tot de meisjes, zijn vriendelijkste glimlach op 't gelaat:
- Juffrouwen, zoudt ge zo goed willen zijn van binnen te komen? vroeg hij.
En schielijk zich verstoutend, terwijl zijn hart bonsde:
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- Mag ik u opleiden, mejuffrouw? sprak hij, Irène de arm biedend.
Lichtblozend legde zij er haar hand op en zij keerden terug naar het huis, door al
de anderen gevolgd, dwars over het planken vlak, dat onder de voetstappen dreunde.
Hij voelde, dat hij er bleek uit moest zien; zijn hart - hoe was het mogelijk - bonsde
nu zo sterk, dat hij slechts hijgend kon ademhalen. Een gemengd gevoel van
misnoegdheid en vervoering maakte zich van hem meester. Wat was ze mooi en
verleidelijk, gelijk ze daar nu aan zijn zijde stapte! Een zotte begeerte greep hem
aan, dat fijn, bleekrozenkleurig handje, waarvan hij de zacht-warme drukking op
zijn rechterarm gevoelde, in de zijne te vatten en met kussen te bedekken, terwijl hij
zich, van een andere kant, zijn hartstocht als iets belachelijks verweet en boos was
op zichzelf, omdat hem weer die bedaarde zelfbeheersing ontbrak, waartoe hij zich,
met het verschil van jaren, dat tussen hen bestond, gehouden achtte. Toen hij gans
ontroerd en bedwelmd met haar in de veranda verscheen, stond, als om hem ruw tot
het besef van de werkelijkheid terug te roepen, de antipathieke Jozef De Moor, die
juist gekomen was, vóór hen.
Eenieder had reeds plaats genomen; Pinnoy besteeg, met een gewichtig gezicht,
de lessenaar. Irène verliet de arm van Gilbert en ging met haar vriendinnen en de
kleinen op een rij opengebleven stoelen zitten. De Moor, de arm op de marmeren
schoorsteenlijst geleund, bleef aan haar zijde staan. Gilbert verdween. Middelerwijl
had Pinnoy zich statig een glas water volgeschonken en langzaam, na een ernstige,
plechtige blik op het gezelschap geworpen en herhaaldelijk gekucht te hebben, begon
hij, in de aandachtige stilte van de toehoorders:
La petite Médard
Midi avait sonné. Les époux Vanderhaeghen, de bons et paisibles petits rentiers,
venaient de se mettre à table; et monsieur avait justement passé une assiette de potage
à madame, lorsque la servante rentra dans la salle-à-manger, pour annoncer à ses
maîtres, que la petite Médard était là, qui demandait à les voir...
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Het was, zoals kamer, een gemoedelijk vertelseltje, een arm, jong meisje, van wie
de moeder gestorven was, en dat door de twee oude renteniers eerst verstoten, dan
aangetrokken, verpleegd, en eindelijk als hun eigen kind aangenomen werd, Pinnoy,
die tamelijk goed voorlas, verwierf grote bijval. Van den beginne af was het
auditorium in beslag genomen en toen de oude heer, misnoegd omdat hij in zijn
middagmaal gestoord werd, aan het kleintje vroeg:
- Pourquoi ta mère t'envoie-t-elle à midi? Elle sait pourtant bien que je ne veux
pas être dérangé à ce momentlà; - en dat het meisje antwoordde:
- Monsieur, je l'ignorais; je venais vous dire que ma mère est morte, cette nuit,
liep er een soort van rilling over het gezelschap. Mevrouw Van Duijn, de schrijfster,
boog, als verslagen, met blozende wangen, het hoofd neer; een paar andere dames
haalden hun zakdoeken te voorschijn. Zelfs scheen het nogal zonderling, dat mevrouw
Pinnoy zich luidruchtig de neus snoot, en met weke ogen naar haar mans lezing
luisterde, daar het algemeen bekend was, dat zij hoegenaamd geen Frans verstond.
Ook Pinnoy hield op om als het ware gulzig van zijn glas water te drinken en, toen
hij zijn lezing hernam, bemerkte men zeer wel, dat de bladzijden in zijn hand een
weinig beefden. In de plechtigste aandacht en stilte werd het verhaaltje uitgelezen;
het einde werd met een gedempt, doch driftig handgeklap begroet. Een goedkeurend
gemurmel steeg op: heren knikten gewichtig naar elkander met het hoofd; dames
wisselden ontroerde en verraste glimlachen, terwijl de zwaarlijvige mevrouw Pinnoy,
half opgestaan, in de richting van mevrouw Van Duijn vooroverboog, om met haar
luide, platte uitspraak te roepen:
- Medam, 't es wel, zilde! 't es wel!
Maar enige verdofte ‘chuts’ lieten zich horen, en alles werd opnieuw zeer stil,
terwijl Eugène thans glimlachend de lessenaar beklom. Op verzoek en met de
medehulp van Gilbert had hij zijn oorspronkelijk in 't Frans geschreven
reisherinneringen in het Nederlands overgezet. Hij wisselde een fijne glimlach met
zijn moeder, die tussen de dames De Cock en Matton op de eerste rang zat en,
lichtblozend de ogen op zijn papier gevestigd, begon hij:
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Enige dagen in Normandië en Bretanje
Hij ook slaagde erin, terstond zijn toehoorders te boeien.
Hij voerde ze met zich mee in die poëtische, mooie landstreek, door de prachtige
boomgaarden en weiden; in de ouderwetse steden en dorpen; op de woudachtige
heuvels; langs de woeste, steile rotsen, aan de boord van de zee. Zijn reisverhaaltje
was anekdotisch en gans persoonlijk opgevat. Er kwam ook een plaatselijk legendeke
in voor: ‘Le Galimachou’,1 dat hij op een echt eigenaardige wijze had weten te
vertolken. Een geestdriftig handgeklap bejegende ook zijn slotrede en, op zijn beurt,
beklom Gilbert de trapjes van de lessenaar.
Hij was ontroerd. Hij voelde, dat het voor Irène alleen was, dat hij zijn lezing ging
houden; dat de indruk, die hij op haar zou teweegbrengen, de enige was waaraan hij
hechtte. Hij beschouwde de tegenwoordige proefneming tevens als de maatstaf van
haar intellectuele opleiding en haar gevoelens te zijnen opzichte. Gedurende de beide
lezingen van Pinnoy en Eugène had hij, achteraan in de veranda staande, haar tersluiks,
met aandacht gade geslagen. Zij had welwillend geluisterd, met haar lieve glimlach
op 't gelaat, zonder dat echter iets bij haar enige bijzondere belangstelling scheen te
verraden. Een paar malen had de hatelijke De Moor, die steeds aan haar zijde stond,
haar in stilte iets gezegd, waarbij de glimlach duidelijker haar mooi gezichtje
opgehelderd had. Gilbert keek haar even nog eens vluchtig aan en begon zijn
voordracht.
Hij had, onder de enigszins vreemd klinkende titel van De Stem, een kwestie van
actualiteit, namelijk, een wijsgerige studie over de mogelijkheid van toekomende
oorlogen tussen beschaafde volkeren tot onderwerp gekozen. Na een kort overzicht
van de oorzaken en gevolgen van de aanzienlijkste oorlogen in de verleden eeuwen,
kwam hij tot het nu door deskundigen algemeen aangenomen besluit dat het gestadig
perfectioneren en vermenigvuldigen van de oorlogstuigen, de kolossale hoeveelheid
te mobiliseren troepen en de enorme
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onkosten door zulke mobiliseringen veroorzaakt, van aard waren om de oorlogen in
de toekomst meer en meer onwaarschijnlijk en zelfs bijna onmogelijk te maken.
Inderdaad, er waren landen, waarvoor een grote oorlog van enige duur, al liep hij
ook gelukkig af, enkel uit hoofde van de economische troebelen, die eruit zouden
oprijzen, met een onvermijdelijke en onherstelbare ramp zou gelijkstaan. Doch er
bestonden ook andere oorzaken, geheimér en machtiger oorzaken, die heden ten
dage, tussen volkeren van een hoge ontwikkeling en beschaving, het schrikbeeld van
de oorlog als onwaarschijnlijk en onmogelijk deden voorkomen. En, om op een
tevens poëtische en treffende wijze aan zijn toehoorders zijn indruk van die nog vage
en duistere beweegredenen mede te delen, had Gilbert zijn gedachte onder de vorm
van een symbool ingekleed; hij vertelde hun, onder die vreemde titel van De Stem,
een droom, die hij enkele nachten geleden gehad had.
't Was in een grote stad, op een grote, publieke plaats. Langs de ene zijde van die
plaats stond fiks, bewegingloos, geweren opgevat, een bataljon soldaten, door hoofden
te paard gecommandeerd; aan de overzijde naderde woest, wanordelijk, met het
gedruis en het geweld van een orkaan, een wilde horde, samengesteld uit mannen,
vrouwen en kinderen, in lompen en in flarden. Rode en zwarte vlaggen wapperden
boven de deinende hoofden; cartels met uitdagende zinspreuken werden gedragen onheilspellende cartels, uit grove planken gehouwen, met lompe, knokkelige witte
letters op een zwarte grond, gelijk aan hoofdschedels en beenderen van geraamten
op de spijkers van een lijkkoets - en kreten, geschreeuw en gezang weergalmden
oorverdovend, terwijl pieken, oude sabels en geweren dreigend werden gezwaaid,
en grote stenen vlogen. Op twintig meter afstand van de troepen, hield de horde stil.
Zij pakte zich dáár samen, huilend, briesend, de ogen vlammend uitgepuild in de
ontdane gezichten, de zenuwen van de naar de soldaten uitgereikte halzen als koorden
gespannen, de vooruitgestoken monden lasteringen, bedreigingen en uitdagingen
spuwend, de rode en zwarte vlaggen en de cartels met hun grijnzende deviezen
geschud en gezwaaid, als flarden en symbolen van
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bloed en van dood.
En, uit het bataljon, gecommandeerd door de hoofden te paard; klonk eensklaps
een vibrerend bevel:
- Uiteen, achteruit of de dood!
De geweren waren geschouderd, de ogen van de soldaten glinsterden strak onder
't vizier van hun sjako's: en 't vuur ging spatten en het bloed zou stromen, toen schielijk
uit de horde een kreet opsteeg, een enkele, spontane, unanieme kreet, terwijl al de
armen, al de wapens, al de vlaggen en al de cartels sidderend ten hemel opgeheven
werden:
- Wij zijn broeders! wij zijn broeders!
Er was een ogenblik volkomen onbeweeglijkheid en stilte; en toen ontplofte uit
de rangen van de soldaten een gelijke kreet, wijl al de geweren zegevierend in de
lucht werden gezwaaid:
- Wij zijn broeders! wij zijn broeders!
En plots, als door de macht van een toverroede, verdween en verzwond alles. Er
was geen mens meer op de uitgestrekte plaats, maar een stem, een zonderlinge en
bovenmenselijke stem, de machtige stem van een onzichtbaar wezen weergalmde:
- Het bloed van het volk zal niet vergoten worden! De Hoofden durven het niet
meer doen vergieten, omdat zij nu begrijpen, dat gij broeders zijt!
- Alsdan, - zo gaat het in de dromen - bleef ik een lange poos bewusteloos. Het
kwam me nochtans voor, dat ik voortdurend droomde, doch ik zou niet kunnen
zeggen, hoe of wat ik droomde. Het was als een Niets in mij, een lang, lang
tijdsverloop van schijnbaar niets-zijn. Doch van lieverlede tekende zich in dat Niets
iets af, een vage omtrek van dingen, lang en heimlijk ontwikkeld. Weldra scheen
zich de omtrek van die dingen meer en meer te preciseren, zich te materialiseren,
handtastelijk te worden; en plots scheurde een laatste sluier open en met een
ongelooflijke helderheid zag ik het onbewuste werk van mijn geest geschapen: ik
bevond mij in 't midden van een eindeloze uitgestrektheid, een uitgestrektheid van
heuvels en vlakten, doorkronkeld van rivieren, gevlekt bij plaatsen door de sombere
vlekken van de wouden, bezaaid met dorpen en met steden. En heel
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die uitgestrektheid was vervuld met mensen, die, in twee reusachtige kampen verdeeld,
elkander tegemoet snelden. Uit alle kanten van de horizon kwamen zij aangesneld,
miljoenen en miljoenen in getal, verdeeld in regelmatige legioenen, gekleed in
uniformen van verschillend maaksel en kleur, van top tot teen gewapend. En,
aangevoerd door hun Hoofden te paard, en meegesleept door de schetterende tonen
van ontelbare muziekkorpsen, rukten zij blind van woede tegen elkander op, bereid
elkanders bloed met beken te doen stromen, toen een derde bende, die ik niet had
zien naderen, een horde, samengesteld uit haveloze mannen, vrouwen en kinderen,
met wapperende vlaggen en gezwaaide pieken en cartels, als het ware uit de grond
gesproten kwam, schreeuwend, met ten hemel opgeheven armen en wapens:
- Gij zijt broeders! gij zijt broeders!
Ik herkende ze. Het waren dezelfden, die ik reeds gezien had, in het begin van
mijn droom, oprukkend tegen de soldaten. Maar evenals de soldaten nu duizend en
duizend maal talrijker waren, zo ook schenen zij zich vermenigvuldigd te hebben tot
in het oneindige, te komen uit al de hoeken van de horizon, terwijl de aarde dreunde
en beefde van hun steeds herhaald en luider klinkend geschreeuw:
- Gij zijt broeders! gij zijt broeders!
En voor de tweede maal, na een stond volkomen onbeweeglijkheid en stilte,
zwaaiden ook de soldaten van de beide legers hun wapens zegevierend in de lucht
en herhaalden zij allen samen de kreet, die als de kreet van de aarde zelf luidde:
- Wij zijn broeders! wij zijn broeders!
En nogmaals, als door de macht van een toverroede, verdween en verzwond alles.
En voor de tweede maal weergalmden nu ook over de vreedzame uitgestrektheid de
zonderlinge en bovenmenselijke stem, de machtige stem van hem, die men niet zag:
- Het bloed van het volk zal niet vergoten worden! De Hoofden durven het niet
meer doen vergieten, omdat zij nu begrijpen dat gij broeders zijt!
Toen werd ik wakker, nat van 't zweet. En ik begreep het eensklaps: ik was het,
die de kreet van de stem geslaakt
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had...
Een ogenblik stomme bedwelming hield gans het auditorium ter plaats genageld.
Maar als men eindelijk begreep dat de voordracht geëindigd was, barstte een donder
van handgeklap los. En Gilbert, gans ontroerd ten dank het hoofd buigend, keek met
bezielde ogen naar Irène, of hij ook haar persoonlijke goedkeuring en bewondering
inoogstte.
Maar de bezielde glimlach veranderde op zijn gelaat in een uitdrukking van bittere
teleurstelling: zij en haar vriendinnen hadden, op een teken van De Moor, het hoofd
omgewend en staarden buiten in de tuin, waar het zestal pas aangekomen muzikanten,
door de meesterknecht van de fabriek binnengeleid, met hun speeltuigen onder de
arm verschenen. Gilbert spoedde zich uit de zaal en trok in het kabinetje, aan de
overzijde van de gang.
- Ik ben een gek! Ik ben een gek! herhaalde hij daar tweemaal halfluid, tot zichzelf,
met uitbarstende toorn.
- Ik ben een gek! riep hij nog eens, met een bruusk, verwijderend gebaar van de
hand. - Een gek! en zij een kind, een kind, dat enkel nog aan spelen denkt!
Hij bekeek zichzelf in de spiegel, zeer misnoegd, haalde de schouders op, schudde
het hoofd, als om iets van zich af te werpen. Hij plooide zijn gelaat tot zijn gewone
ernstige, deftige uitdrukking en keerde terug in de zaal.
Het einde van de zitting en de aankomst van de muzikanten hadden er een vrolijke
opschudding teweeggebracht. Een aantal invités hadden reeds hun plaats verlaten en
de opgetogenheid vergrootte nog, toen de twee meiden des huizes met hun
welvoorziene presenteerbladen te voorschijn kwamen. Er waren allerlei lekkere
dingen te verkrijgen: broodjes met ham, met gerookte koetong, met galantine; kip,
taartjes, ijs, snoeperij, rode, witte, Rijnse wijnen; verfrissende dranken en champagne.
Enkele gasten waren, al etende of al rokende, opnieuw de tuin ingelopen, om de
zachte avondlucht te genieten; anderen verdrongen zich met de kleinen in een hoek
van de veranda rond een tafeltje, bedekt met speelgoed en met prentenboeken, die
Eugène en Mortelmans aldra begonnen te verloten. Bij elk uitgetrokken nummer
stegen luid geschater en gejoel op en de kleinen,
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die hun geschenk bemachtigd hadden, liepen ermee terzijde om het te bewonderen
en te betasten. Héloïse Pinnoy kwam juichend, met glinsterende ogen, aan haar
moeder een prachtige pop tonen, die ‘papa’ en ‘mama’ en ‘ja’ en ‘neen’ kon zeggen;
kleine Matton was de verrukte eigenaar van een miniatuurbiljartje; de jonge De Cocks
hadden, de ene een album voor fotografieën, de andere een lotospel; maar een razende
twist ontstond plotseling tussen de beide Lauwereijnssens: Raoul, de oudste, een
kloeke bengel van dertien jaar, had een prentenboek bekomen en wilde volstrekt,
ontevreden over zijn geschenk, dit tegen de kleine viool van zijn jongere broeder
Adhémar verwisselen. Deze weigerde echter met hardnekkigheid en daar Raoul hem
eindelijk met geweld het voorwerp wilde ontnemen, begon de kleine, eensklaps
woedend, met schoppen en gekrab zijn bedreigd eigendom te verdedigen. Het was
een hele opschudding. - De notaris, door zijn smekende vrouw gevolgd, kwam
toegesneld, scheidde de vechters met een paar klinkende oorvegen, schreeuwend,
buiten zichzelf van toorn, dat hij ze beiden, bij de geringste nieuwe overtreding,
onverbiddelijk naar huis zou sturen. Zij vluchtten alle twee luid schreiend de tuin in,
gevolgd op enkele passen afstand door de andere kinderen, die, hun geschenk in de
arm, hen zwijgend nakeken, met grote, ernstige ogen, waarin afkeuring en schrik te
lezen stonden.
Om acht uur begon de verlichting van de tuin. Twee werklieden van de fabriek
ontstaken, onder het toezicht van Felix, de meesterknecht, de Venetiaanse lantaarntjes
en gekleurde glaasjes, terwijl de meiden de veranda en de zalen binnenshuis
verlichtten. Binnen enkele minuten geleek de tuin op het decor van een feeërie. Een
aantal leden kwamen onder de arcaden van de veranda staan; anderen liepen gans
opgewekt naar het witte plankenvlak en begonnen er allerlei gekke sprongen en
gebaren te maken; en allen uitten hun bewondering, elkander met geestdriftige
uitroepingen de rijkkleurige schitterende sterren in de diepten van de tuin tonend, de
golvende, onder de hel verlichte lovers verdwijnende snoeren lantaarntjes, de
weerglans van de lichtjes in het water. En zij waren verbaasd en verrukt over het
fantas-
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tisch uitzicht van het ganse feest, een droom, een vertelsel uit Duizend-en-Eén-nacht,
een atmosfeer van feeërie, waarin zij met ziel en lichaam baadden, die hun een
voorkomen gaf van nimfen en van spoken, met vreemde, onbekende vlammen in de
ogen, met aangezichten van veranderende uitdrukking en kleur, met klederen,
glimmend van bonte lichtschakeringen, gelijk de straalverspreiding van een
afwisselende regenboog. En het orkest, dat, afgezonderd, onder een linnen tentje zat,
hief eensklaps een polka aan, een wemeling ontstond, de paren mengden zich, en als
een toverdans begon het bal.
Gilbert danste niet; hij pruilde. Een aangroeiende misnoegdheid op zichzelf en de
anderen maakte zich van hem meester, gemengd met een gevoel van toorn, dat hij
vruchteloos poogde te overwinnen. Hij hield zich bij de groep bedaarde heren, achter
de reeks stoelen, bezet door de dames, die naar de dansers keken, en luisterde met
gefronste wenkbrauwen, zonder te begrijpen wat er gezegd werd, naar de opnieuw
door dokter De Cock aangevangen discussie over politiek. Hij voelde zich daar
misplaatst, belachelijk. Hij ontweek de blikken, die de dames over de schouder op
hem wierpen, verwonderd, dat hij zich bij de jeugd niet schaarde; hij vreesde, dat
men er hem de reden van vroeg; en tersluiks nochtans hield hij niet op van ver naar
het bal te kijken, waar de jongelieden, alsmede enkele getrouwden, zich om het meest
vermaakten. Zijn onthouding werd aldra opgemerkt. Hij zag, na iedere dans, de arm
in arm over het plankenvlak rondwandelende paren zonderlinge blikken in zijn
richting sturen, terwijl zij zich in 't oor iets fluisterden. Zijn gevoel van wreveligheid
en kwelling werd erdoor verergerd, het scheen hem, dat eenieder op zijn aangezicht
zijn innige gevoelens kon waarnemen. Op een gegeven ogenblik meende hij bepaald
mevrouw Terront en Van Duijn, die samen gedanst hadden, een spotlach, hem
betreffende, te zien wisselen. Hij werd rood van ergernis en schaamte en keerde het
bal de rug toe, als besloten, zich nog hartstochtelijker te mengen in het gesprek over
politiek, dat, in 't schetterend geluid van de koperen instrumenten, exaspererend om
zijn oren ruiste.
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Eindelijk kwam men hem opeisen.
- Mijnheer, het is niet gepermitteerd u zo met de ‘oudjes’ af te zonderen, wanneer
er gebrek is aan cavaliers! kwam mevrouw Lauwereijnssens, die, bij gebrek aan
heren, met de kleine Van Duijn had moeten dansen, hem hijgend lachend verwijten.
Zeer beleefd, met verschoningen, bood hij zich aan. Hij presenteerde haar de arm,
leidde haar op de planken en danste met haar.
Beweging en muziek verjoegen enigszins zijn slechte luim. Hij besefte nog inniger
het kinderachtig bespottelijke van zijn gemaakte houding van teruggetrokken pruiler;
hij besloot aan het algemeen vermaak deel te nemen. En, nadat hij mevrouw
Lauwereijnssens op haar plaats had teruggeleid, naderde hij beslist tot Irène en
nodigde haar ten dans, met het schielijk vast voornemen zijn onnozele hartstocht van
zich te schudden, haar te beschouwen en te behandelen als het kind dat zij was en
niet langer aan domme en onmogelijke dingen te denken. Zij stond glimlachend op,
hij sloeg haar de arm om het middel en mengde zich met haar in de vrolijke schaar.
Doch hij besefte aldra, dat hij te veel verwacht had van zijn krachten. Dat mooi,
lenig lichaam, dat hij nu voor de eerste maal omstrengeld hield en zacht tegen het
zijne voelde rusten; de frisse geur, die zich uit haar verspreidde; de opwekkende
tonen van de muziek, het meeslepende van de dans en het toverachtige van de
verlichting, alles werkte samen om hem te vervoeren in een staat van bedwelming,
waar de sterkte van zijn wil en voornemen onder het al te overweldigend verrassende
van de bekoring zou bezwijken. Het was geen kind meer, dat hij in de armen hield;
het was een vrouw, de vrouw, het delicieus en raadselachtig schepsel, verleidend en
almachtig, wier grillige fantasie de wereld beheert. Vruchteloos poogde hij nog met
zijn hartstocht te redeneren, te huichelen; vruchteloos wilde hij zich overtuigen dat
het verschil van ouderdom, van opvoeding, van neigingen en van gevoelens haar tot
een voor hem niet geschikte vrouw maakten; haar materiële verleidingskracht overwon
en overweldigde alles. Gans ontsteld leidde hij haar, na de
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dans, op haar plaats, onder de veranda terug. Hij staarde haar bezield in de ogen aan,
als zocht hij er de weerschijn van het alles beheersend gevoel, dat hem had
meegesleept, in te lezen. En zó welsprekend was deze aanblik, dat hij ook door de
rechts en links naast Irène zittende dames Van Duijn en Terront werd opgemerkt.
- Wel, mijnheer Gilbert, glimlachte de laatste, terwijl zij de blozende jongeling
schalks-verwonderd, met haar peilende ogen aanstaarde, - ik wist bepaald niet, dat
gij zulle een moedig danser waart!
Hij bloosde sterker, hij voelde dat hij zich verraden had.
- Ik wist het ook niet, mevrouw, antwoordde hij gans ontsteld, opnieuw, als gold
het een zwijgende liefdesverklaring, de blik op Irène vestigend.
Maar 't was de grove, zwaarlijvige mevrouw Pinnoy, die de spijker op de kop
sloeg:
- Zie, mijnheer Gilbert en mejuffrouw Irène, kwam ze plompjuichend, met van
bewondering saamgevouwen handen vóór hen staan, - gij kunt niet geloven wat mooi
paar gij samen uitmaakt!
Gilbert, geweldig in het nauw gebracht, wist niet meer wat te antwoorden. Irène
werd ook rood; mevrouw Van Duijn verborg zich het aangezicht half achter haar
waaier. Alleen de mooie mevrouw Terront, de sprekende ogen halsstarrig op de zijne
gevestigd, bevestigde stil, met een lichte hoofdknik:
- C'est vrai.
't Orkest had de eerste tonen van een mazurka aangevangen en Gilbert, een weinig
aarzelend, vroeg zich af, of hij nogmaals Irène zou durven inviteren, toen hij door
de haastig toegesnelde De Moor in zijn ontwerp gehinderd werd.
- Irène, sprak deze, haar met een soort van autoriteit de arm biedend. En alvorens
de onthutste Gilbert zich om zo te zeggen van het gebeurde kon rekenschap geven,
was hij met haar verdwenen.
- Maar mijnheer, ge laat u bestelen! schertste, verbaasd, mevrouw Terront.
Gilbert, 't gelaat veranderd, poogde te glimlachen. Maar hij was zó geërgerd, zó
schielijk gefolterd, dat hij er niet in
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slaagde zijn ontzetting te verbergen. Hij werd beurtelings rood en bleek en vond
eindelijk geen andere uitvlucht, dan deze met een verkropte stem geuite vraag, terwijl
hij de jongedame werktuiglijk de arm aanbood:
- Volstrekt niet, mevrouw; dit laat mij wellicht de aangename kans met u te dansen?
- Ik wil wel, antwoordde zij, minzaam glimlachend.
Zij stond op, legde haar waaier op haar stoel en haar linkerhand op zijn schouder,
terwijl hij haar met de arm het middel omvatte. Zij verdwenen in de dansende,
fantastisch verlichte schaar.
- Irène is wel een aardig meisje, nietwaar? vroeg zij na enkele passen.
- Stellig, mevrouw, antwoordde hij, zo bedaard mogelijk.
Zij dansten een poos stilzwijgend voort. Zij staarde hem bij tussenpozen aan, zeker
van haar stap en kalm, glimlachend, met haar schone zwarte ogen, waarachter diepe
gepeinzen schenen te schuilen. En nu, in de zachte drukking van haar lichaam en de
bedwelmende geur, die met haar meezweefde, onderging hij weer iets van de
overweldigende bekoring, die hij bij Irène gevoeld had, gemengd ditmaal met een
gewaarwording van angst en smart. Verwarde gedachten en indrukken maakten zich
van hem meester. Hij zag Irène met De Moor rondzweven en 't kwam hem voor als
hadden haar houding, haar bewegingen, haar ganse manier van zijn iets intiemers,
bijna iets wellustigers, dan toen ze met hem danste. Hij zag ook, op een hoek van de
veranda, de stijve, gespannen gestalte van mijnheer Terront staan, wiens scherp
verlicht gelaat in de kunstmatige glans van de gekleurde glaasjes zich met geelgroene
tinten bedekte en wiens gestreng kijkende ogen halsstarrig zijn vrouw volgden. Hij
dacht aan de bekende jaloezie van mijnheer Terront; hij herinnerde zich de scène in
de gang, toen zijn vrouw hem met een schimpend gebaar het honend ‘zut’ in het
aangezicht wierp, en nogmaals kwamen hem de zonderlinge woorden van Van Duijn:
‘cette femme cherche un amant’, onverjaagbaar voor de geest. Hij kreeg schielijk de
scherpe intuïtie, dat die mooie vrouw hem toebehoorde, dat hij, alleen met haar, haar
in de armen zou mogen sluiten, haar kussen op de
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mond, lang, hartstochtelijk, de ogen gesloten, tederheidswoorden stamelend. Toen
dacht hij plotseling dat het Irène was, die hij zo in de armen hield en een lange rilling
liep door zijn ledematen.
Het was als had zijn mooie danseres iets van zijn gewaarwordingen geraden. De
geheimzinnige glimlach accentueerde zich op haar rode lippen, een vlam blonk in
haar zwarte ogen en, als ware het de gevolgtrekking van een inwendige redenering,
met die kalme stoutheid van de mooie, jonge vrouwen, die de wereld kennen, sprak
zij op een schielijk gans vertrouwelijke toon:
- Hoe zonderling, mijnheer Gilbert, dat gij zo weinig geneigd schijnt om te trouwen!
Haar gewaagde opmerking liet hem enigszins verwonderd en onthutst. Hij bloosde
aarzelend, hij eindigde met te antwoorden, half ernstig, half schertsend:
- Ik ben reeds te oud, mevrouw; niemand zou mij nog willen.
Zij hadden het dansen gestaakt; zij wandelden arm in arm, in het gejoel van de
nog ronddraaiende paren over het plankenvlak.
- O, mijnheer Gilbert, antwoordde zij eensklaps heel serieus, op een half gezuchte,
nog vertrouwelijker toon, terwijl zij, als gold het de bekentenis van een persoonlijke
onttovering, de blik opsloeg naar de schitterend verlichte ster boven de veranda, O, mijnheer Gilbert, indien ge maar wist hoe graag - en hoe onbezonnen soms - een
moeder haar dochter aan de man brengt!...
Haar woorden troffen hem, overweldigden hem met een schielijk gevoel van
zelfzuchtige hoop. Wist zij wellicht iets meer dan ze zeggen wilde? Hadden zij en
mevrouw De Cock over Irène en hem gesproken? De onberedeneerde aandrang
ontstond in hem aan mevrouw Terront zijn hartstocht voor het meisje te bekennen
en wellicht haar voorspraak in te roepen, toen de mooie jongedame, lichtkens zijn
arm drukkend, hem Irène en haar neef deed opmerken, die hun juist voorbijzweefden:
De Moor, strelend over haar schouder gebogen, scheen haar iets vertrouwelijks in
het oor te fluisteren; en zij bloosde, zacht-verrast glimlachend, de ogen als
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beschaamd naar de grond geslagen, met een nauw waarneembare hoofdknik, als een
ontroerd antwoord op hetgeen hij haar vroeg.
- Bestaat er wel iets tussen die beiden? vroeg fluisterend mevrouw Terront.
Gilbert, de keel droog, kon niet dadelijk antwoorden. Zijn verwilderde blik volgde
halsstarrig het folterend voor hem heen zwevende paar. Het kwam hem voor als had
hij daar plotseling op heterdaad, terzelfder tijd, hun eerste wederzijds geuite
liefdesbekentenis betrapt en zijn eigen honende versmading bijgewoond. Een
onbeschrijflijke sensatie, een mengsel van toorn, van spijt, van verbittering, van
onmacht en vernedering woelde verward in zijn binnenste; en een ogenblik, onbewust
van wat hij deed, dreef hij mevrouw Terront met overijling vooruit, als wou hij de
dansers achterhalen en ze van elkander scheiden. Maar, schielijk verlamd, bedaarde
hij. Zijn verbleekte wezenstrekken kregen opnieuw hun gewone, ernstige uitdrukking
en uit zijn nog licht bevende lippen stegen, schier kalm, de woorden:
- Of er iets tussen hen bestaat? een Liebesgeschichte? Ik weet het niet, mevrouw;
ik heb er nog niets van vernomen. De mazurka was geëindigd; hij leidde, sprakeloos,
mevrouw Terront tot haar plaats terug en verdween.
De dans, de geluiden, de gesprekken, de opgewekte beweging van het feest, alles
was hem plotseling onuitstaanbaar geworden. Hij voelde een dringende behoefte tot
alleenzijn; hij sloop, onopgemerkt, in een van de sombere kronkelalleeën weg en
viel er machteloos neer op een bank.
Zij beminde hem niet; zij zou hem nooit beminnen! Zij beminde een ander, en die
ander was De Moor!...
Was het dan toch nog die hatelijke De Moor niet geweest!...
Deze gedachte maakte hem schier zinneloos. Waarom De Moor, die domme,
verwaande kerel, en niet hem? Hij voelde zich gekwetst, gekrenkt, vernederd tot in
't diepste van zijn hart! En een gevoel van jegens hem gepleegd onrecht, 't besef dat
hij meer, veel meer waard was dan zijn geprefereerde vijand en dat men hem verstiet,
hem niet begreep, verbitterde, vertiendubbelde nog zijn lijden. Thans
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had hij de kracht niet meer zichzelf te vermanen en te beredeneren, zoals hij gedaan
had tijdens zijn eerste ontgoocheling van haar na de zitting van Amertinge; hij slaagde
er niet meer in zich te troosten en op te beuren met de gedachte dat zij nog maar een
kind was en dat het verschil van ouderdom, van geest en opvoeding, haar allesbehalve
een voor hem geschikte vrouw maakten: nu overweldigde hem bepaald de blinde,
onberedeneerde, domme liefde, die meer en meer tiranniek wordt, naarmate
hinderpalen en dwarsbomingen zich vermenigvuldigen en opeenstapelen. Dáár, op
die planken, die hij, van de plaats waar hij thans zat, in de tovergloed van de
verlichting tussen de lovers zag schitteren, had hij haar, in zijn armen, van kind vrouw
voelen worden. Hij had gevoeld wat zij zou kunnen wezen, wat zij wezen zou, voor
hem, die in haar hart de nog smeulende vlam van de liefde kon doen opflikkeren:
wonderschoon, hartstochtelijk beminnend, gans hervormd, gans herschapen door 't
geluk! En het was met de zinnen, dat hij haar thans beminde; hij begeerde haar met
die exaltatie soms eigen aan uitstekende mannen, die smoorlijk op een dwaze
lichtekooi verliefd worden; een van die onbegrijpelijke hartstochten, onweerlegbare
bewijzen van deze treurige waarheid, dat ook de besten en volmaaktsten onder ons
het speeltuig van verpletterende zwakheden en gebreken kunnen worden.
Hij wilde haar bezitten en hij voelde, dat zij hem niet wilde. En plotseling zag hij
alles om zich heen wankelen en verdwijnen: zijn liefde verworpen, alle levensideaal
vernield, de onverschilligheid, de moedeloosheid voor alles. Wat kon het hem thans
nog schelen of zijn feest goed dan slecht gelukte? Wat belang zou hij voortaan nog
stellen in de bloei en de vooruitgang van die maatschappij, die hij, ten prijze van
zoveel moeite en opofferingen, in het leven geroepen en ondersteund had? Wat
hechtte hij nog aan de verheffing van het zo diep gezonken Vlaamse volk, en of de
lieden van zijn stand een min of meer verfijnd leven te midden van de bekrompen
buitensamenleving genoten? Neen, neen, alles stortte voor hem in puin, alles
verdween, nu het element van geluk, dat zich in zijn geest met dat ander, breder
ideaal vereenzelvigde en zich erin verpersoonlijkte, onherroepelijk
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voor hem verloren was.
Van de eenzame bank, waar hij zat, hoorde hij voortdurend het geluid van de
muziek en ontwaarde hij, dwars door het lover heen, het geschitter van de illuminatie
en de beweging van het feest. En een gevoel van opstand woelde in zijn hart bij de
gedachte, dat hij, als meester des huizes, gedwongen was, straks, met de glimlach
der vreugd op de lippen, terug in het bal te verschijnen en er de triomf van zijn vijand
bij te wonen. O! wat wenste hij, dat zij terstond allen zouden vertrekken, om alleen
te zijn, alleen met zijn droefheid, met zijn gramschap, met de folteringen van zijn
diep gekwetst hart!
Maar hij staalde zich. Al moest hij lijden als een martelaar, hij zou er niets van
laten blijken, men zou met hem de spot niet drijven. Hij stond op, wreef met de hand
over zijn voorhoofd, als om er een kwellende obsessie te verjagen. Hij stapte
vastberaden naar de veranda en kwam terug in het gezelschap, voordat iemand zijn
kortstondige afwezigheid opgemerkt had.
Wat er sinds dat ogenblik, tot op het einde van het feest gebeurde, bleef slechts
vaaglijk en verward in Gilberts geheugen hangen. Hij dronk en praatte herhaaldelijk
met de heren; hij danste opnieuw met Irène en ook met al de andere jonge meisjes
en dames, hij wandelde met haar in de tuin en rond de vijver, om de verlichting te
bewonderen. En nu twijfelde hij weer of Irène en De Moor elkaar beminden. Wie
weet of hij zich niet volkomen bedroog, of zijn eigen liefde, zijn onberedeneerde
jaloezie hem geen belachelijke hersenschimmen vóór de geest getoverd hadden? De
Moor scheen, weliswaar, op een voet van grote vertrouwelijkheid met haar te staan,
doch was dit iets zo wonderbaars? Waren zij immers geen neef en nicht? En kon hij
het kwalijk nemen, dat Irène de diepe, instinctmatige antipathie, die De Moor hem
inboezemde, niet deelde? Niets overigens had, in het vervolg van die heuglijke avond,
zijn eerste vermoeden gerechtvaardigd. Irène danste niet meer keren met haar neef,
dan met de andere jongelieden, noch liet voor hem enige bijzondere genegenheid
blijken. Deze waarneming troostte hem, beurde hem weer op. Hij voelde
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in zich bruuske, onberedeneerde opwellingen van neerslachtigheid en hoop, die hem
beurtelings, met onweerstaanbare kracht, in een afgrond van vertwijfeling dompelden,
of hem tot het toppunt van de geestdrift vervoerden. Hij herinnerde zich de zonderlinge
woorden van mevrouw Terront; en dit gezegde, gepaard aan de grote sympathie,
welke mevrouw De Cock hem toedroeg, en waarvan zij geen geheim maakte,
verlevendigde in hem de hoop, dat deze met genoegen een huwelijk tussen haar
dochter en hem zou zien en dat mevrouw Terront dit ook geraden of er wellicht iets
van gehoord had. Weldra was hij weer heel en al tot optimisme gestemd. Zijn ogen
glinsterden, zijn bewegingen waren levendig. En nu was ook plotseling een vast
besluit ontstaan: hij zou niet langer tegen zijn liefde voor Irène worstelen; zijn laatste
aarzelingen waren overwonnen; hij zou, zonder nog verder uitstellen, 's anderendaags
de hand van 't meisje vragen.
Dit beslissend voornemen wekte hem tot een overweldigende geestdrift op. Waarom
zou zij hem van de hand wijzen? Hij was rijk, niet te oud, van een onbesproken
gedrag. In stoffelijk opzicht zou ze stellig niets beters vinden. Ja, nu hoopte, nu
geloofde hij werkelijk, dat ze zijn vrouw zou worden. Een duizeling van geluk
bedwelmde zijn geest bij die gedachte; en toen hij, vóór het eindigen van het feest,
bij het geluid van de meeslepende muziek en het geflikker van de verlichting, het
mooie meisje tot de laatste dans opleidde, blonken er tranen van vertedering in zijn
ogen, terwijl het onverjaagbaar ideaal van zijn leven, het aangebeden Sursum Corda!
opnieuw, ginds ver, sterker en aangrijpender dan ooit, in een dageraad van onverdeeld
geluk vóór zijn geest oprees.
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Tweede Deel

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

272

VIII
De nacht, die goede raad aanbrengt, zegt men, en wel eens een te haastig of te
roekeloos genomen besluit opnieuw aan het onderzoek van de koele rede onderwerpt,
vermocht echter niet Gilbert van voornemen te doen veranderen. De volgende morgen
was hij nog volkomen onder de opwekkende indruk van de ontroering van de vorige
avond; hij wilde en hij zou zonder uitstel aan mijnheer en mevrouw De Cock de hand
van hun dochter vragen.
Hij overlegde lang met zichzelf op welke manier hij wel het best deze gewichtige
stap zou wagen. Zijn eerste ingeving was rechtstreeks naar het huis van zijn vrienden
te gaan en persoonlijk de aanvraag te doen. Maar een onoverwinbare schuchterheid,
die soort van afzonderlijke lafheid, die zelfs de stoutmoedigste verheiden overweldigt,
wanneer het geduchte uur van de bepaalde liefdesverklaring en vooral van de
huwelijksaanvraag is geslagen, maakte het hem een onmogelijkheid. Wellicht, ware
hij met de De Cocks minder intiem geweest, zou hij persoonlijk meer hebben durven
wagen; maar hij zag zich in verbeelding, ginds, in de salon van Amertinge, ontroerd
en ceremonieus, bijna gelijk een schuldige vóór zijn verbaasde vrienden staan; en,
neen, dit was genoeg, hij mocht er verder niet aan denken, hij verwijderde het
kwellend visioen met een schudding van het blozende hoofd en een gebaar van de
hand, voelend dat hij eerder voor altijd zijn liefde zou opkroppen, dan zulk een
waagstuk te begaan.
Toen kwam hij op de gedachte een tussenpersoon te gebruiken: mevrouw Terront,
bijvoorbeeld. Dit middel lachte hem beter aan. Het mooi en expressief gelaat van de
jonge vrouw kwam voor hem opgerezen; en, in haar peilende, door een
mysterieus-hartstochtelijke vlam bezielde ogen, las hij, dat
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die hem helpen zou. Maar ook vóór haar weerhield hem een gevoel van schaamte;
zijn wangen kleurden weer bij de enkele veronderstelling, dat hij haar zijn kies,
dierbaar geheim zou toevertrouwen; en instinctmatig ontweek hij in verbeelding die
schone zwarte aanblik, waarin hij plotseling een zonderlinge uitdrukking van
verwonderde teleurstelling, gemengd met een zweem van schimpend misprijzen
meende te ontdekken.
Toen besefte hij, dat hem niets anders overbleef dan per brief zijn aanvraag te
doen; en hij nam het bepaald besluit dit ontwerp uit te voeren, als zijnde een middel,
dat tevens zijn grote bedeesdheid en zijn valse schaamte bevredigde en hem ook de
gelegenheid zou geven, beter dan met verwarde, getroebleerde woorden, de ontroerde
en ernstige dingen uit te drukken, die hij zeggen wilde.
In één adem schreef hij zijn brief. Hij was serieus, gematigd, deftig, genoegzaam
ontroerd. Hij vroeg verschoning om zijn liefde voor Irène; hij bekende lang tegen
de bekoring geworsteld te hebben; hij zei, dat een onoverwinbare macht hem, ondanks
alle voornemens en besluiten, tot haar aandreef. En hij zei ook, in bewogen woorden,
dat hij, na haar, nooit meer beminnen zou; dat haar beeld zich innig verbond, versmolt
met het ideaal van gans zijn leven. Hij gaf ook de nodige inlichtingen betrekkelijk
de toestand van zijn fortuin en van zijn nijverheid; en hij eindigde met mijnheer en
mevrouw De Cock te verzoeken zijn vraag ernstig te willen overwegen en, indien
zij er niet ongenegen toe waren, Irène erover te raadplegen en hem haar antwoord te
laten kennen.
Hij herlas nog eens zijn brief, vond hem goed en sloot hem in zijn omslag. Een
ogenblik nochtans schoot hem opnieuw, als een weerlicht van helderziendheid, de
gedachte door het brein, hem niet op te sturen, hem aan stukken te scheuren, te
verbranden en Irène en die ganse liefdesgeschiedenis als een onnozel en bespottelijk
avontuur uit zijn geest te verbannen; maar een zó vlijmend gevoel van smart
bestormde, bij die enkele veronderstelling, zijn hart, dat hij zich tegen zijn zwakheid
verzette. Neen, neen, het gold hier geen onnozel, kinderachtig avontuur; hij beminde,
hij beminde ernstig
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en hartstochtelijk; hij voelde dat dáár zijn levensgeluk was en niet elders, en hij wilde,
hij moest weten of hij dat hemels geluk zou bekomen. Hij nam de brief van zijn
schrijftafel, zette zijn hoed op en liep er dadelijk mee naar 't postbureel, Hij wierp
hem, met een soort van koortsachtige haast, en als om alle verdere wankelmoedigheid
onmogelijk te maken, in de zinken bus; en toen hij er hem, met een licht dof geluid,
op de bodem hoorde neervallen, kwam het hem voor alsof zijn leven hem niet langer
toebehoorde, alsof hij het daar kwam te pand stellen, in een loterij te geven, tussen
vreemde en onbekende handen, die er oppermachtig en onwederroepelijk over zouden
beschikken.
De afstand tussen Lovergem en Amertinge is slechts drie uur, maar, dank zij de
ongeschiktheid van de verbindingen op de Vlaamse buiten, heeft een brief nagenoeg
één dag nodig om van de eerste van deze gemeenten tot de andere te geraken. Gilbert
berekende, dat zijn brief, met de middag langs Bavel vertrokken, ginder de volgende
morgen, omtrent het uur van ontbijten, zou besteld worden. In de gewaagde
veronderstelling, dat men hem nog dezelfde dag beantwoordde, zouden er niettemin
achtenveertig uren verlopen, alvorens hij kon weten, hoe men over zijn levenslot
beschikt had. Het waren twee dagen van louter angstige ontroeringen en zedelijke
folteringen. Volkomen onbekwaam tot het verrichten van enig ernstig werk, dwaalde
hij van zijn woonhuis naar de fabriek en van de fabriek naar de tuin, met de
uitsluitende behoefte door een machinaal en onophoudend in beweging zijn, de
onuitstaanbare gejaagdheid en onzekerheid die hem kwelden, tekeer te gaan. De
gedachte aan hetgeen hij gedaan had, aan die brief, die thans in de handen van zijn
verbaasde vrienden moest zijn, achtervolgde hem zonder een ogenblik verpozing.
Nu vond hij zijn waagstuk kolossaal, ongehoord, hij kon niet begrijpen hoe hij het
had durven begaan. Somtijds, in zijn zwervende tochten rond de tuin, bleef hij
plotseling stilstaan, roerloos, doelloos, de starende blik gevestigd op een bloem, een
bank, een boom, op 't een of 't ander voorwerp, dat hij met gespannen aandacht scheen
waar te nemen en dat hij zelfs niet zag. Zijn gelaat betrok, zijn wenkbrauwen stonden
samengefronst, een geheime wer-
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king ontstond in zijn brein, waaruit eensklaps, met een duizelingwekkende hevigheid,
de herinnering aan 't gebeurde sprong. 't Was als een schok door gans zijn lichaam;
de uitroeping: ‘te denken dat ik zulks waarlijk gedaan heb! dat ze nu wezenlijk die
brief in handen hebben!’ ontsnapte hem; en hij snelde voort, de tanden gesloten, de
wangen blozend van schaamte, het hoofd op hol, naar de diepten van de lusthof, waar
hij zijn ontsteltenis liep verbergen.
Reeds van de volgende dag, en alhoewel het letterlijk onmogelijk was zo vroeg
een antwoord te ontvangen, wachtte hij angstig de komst van de postbode af en
schoof hij, met een koortsige hand, de hem overhandigde handelsbrieven door elkaar,
hijgend naar de adressen en de omslagen kijkend, zonder er een te openen, bijna
verlicht in zijn angst, de geduchte en verwachte tijding nog niet ontdekt te hebben.
De postbode kwam hem thans voor als een overgewichtig personage, als een soort
van onverbiddelijke sfinx, die, onverschillig, het lot van de mensen in zijn ruwe,
zwarte lederen tas droeg.
Andermaal beeldde hij zich in, dat de dokter niet per brief zou antwoorden, maar
dat hij persoonlijk naar Lovergem zou komen, om over de zaak te spreken. Alsdan,
telkenmale als hij in de straat het naderend geratel van een rijtuig hoorde, begon zijn
hart te bonzen, werd hij bleek, meende hij elk ogenblik het klem, geel tilburytje van
de dokter vóór de deur te zien stilhouden.
's Nachts was 't nog vreselijker. Hij schrikte plotseling wakker, het hoofd vol nare
dromen en in de eenzaamheid van zijn duistere kamer kwam zijn waagstuk hem nog
akeliger, ongelooflijker voor. Hij wipte overeind, de ogen wijdopen, als uitgezet van
schrik en telkens kwam de overweldigende uitroeping terug op zijn lippen:
- Wat een domheid! o, wat een domheid! hoe is het mogelijk zulk een ongehoorde,
kolossale domheid te begaan!
Eindelijk, de derde dag, 's morgens, ontving hij, zoals hij het berekend had, het
antwoord. Hij herkende terstond, op de omslag, de hand van mevrouwtje De Cock.
Langzaam, bevend en de aanblik als door een wolk verduisterd, brak hij hem open.
Hij haalde er de brief uit te voorschijn, ont-
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vouwde die en begon te lezen.
Doch het was hem niet mogelijk de lezing kalm, geleidelijk ten einde te brengen.
Zijn beangstigde blik sprong over de volzinnen heen, vestigde zich op enkele woorden,
die zijn overspannen aandacht in beslag hielden, die, om zo te zeggen, alleen en
uitsluitend de betekenis van gans de brief in zich schenen te omvatten. Zo troffen
hem de woorden ‘hoogst vleiend’, ‘ongelukkiglijk’, ‘schoonzoon’, ‘dwingen’ als
zoveel scherpe schichten in het hart, er beurtelings, met bruuske schokken, een
overweldigende vreugd of een overweldigende smart verwekkend, zonder dat het
hem echter mogelijk was, uit die tegenstrijdige chaos van gewaarwordingen de echte
en beslissende betekenis van het antwoord op te maken. 't Was als een schemering
in zijn geest; hij wreef gejaagd, met een bevende hand, over zijn voorhoofd en ogen,
als om er een wolk van te verdrijven; hij begon opnieuw, schielijk een weinig bedaard,
de lezing van de brief, die in zijn handen sidderde:
Mijn waarde mijnheer Gilbert!
Uw brief, die ons gisterenmorgen is toegekomen, heeft ons tevens diep verwonderd
en ontroerd. Uw aanvraag is hoogst vleiend voor ons en onze dochter en, daar wij,
onder alle opzichten, niets dan goeds van u te zeggen en te denken hebben, zouden
wij stellig niets zozeer verlangen, dan u als toekomende schoonzoon te mogen
aanvaarden. Ongelukkiglijk voor u en voor ons, Irène is nog zó jong en kinderachtig.
Wij hebben haar met uw vraag bekendgemaakt; zij voelt er zich ten hoogste door
vereerd en dankt u uit dien hoofde; maar, niettegenstaande haar grote achting voor
u, heeft zij ons gelast met u te antwoorden, dat zij zich nog te jong en te onervaren
in het leven gevoelt om reeds aan zulk een ernstige zaak als het huwelijk te denken.
Gij begrijpt, waarde mijnheer Gilbert, dat wij op ons kind, in zaken van die aard,
geen dwang mogen uitoefenen. Tot onze grote spijt, geloof het wel, vinden wij ons
dus genoodzaakt uw vraag als te vroeg gedaan te beschouwen. En wij betreuren het
wel zeer, dat het karakter van ons kind nog zo weinig
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vatbaar is voor de ernstige zaken des levens, want wij twijfelen sterk, dat zij een
tweede maal een zo degelijk en eerlijk mens als gij, en die haar met een zo diepe
overtuiging bemint, op haar levensbaan zal ontmoeten.
Wij hopen vast, dat onze zo genoeglijke betrekkingen door dit spijtig incident
geenszins zullen te lijden hebben; en, in de hoop elkander welhaast als goede en
oprechte vrienden terug te ontmoeten, verzoeken wij u beiden onze hartelijke groeten
te aanvaarden.
Mathilde De Cock
Gilbert had, gedurende het lezen van deze regels, in zich het leven als het ware voelen
opschorsen. Hij ademde met korte, vlugge trekjes en geen spier van zijn doodsbleek
gelaat bewoog: hij had als onbewust, in een pijnlijke verstomping van de geest, de
slag ontvangen. Maar, toen hij een weinig bijgekomen was, was zijn eerste gevoel
dat van een geweldige vernedering, verzacht door een gewaarwording van grote,
algemene ontspanning. En hij bleef volkomen kalm, hij scheen het onherstelbare van
wat in hem verbrijzeld was niet te beseffen, bijna gelijk aan die ongelukkigen, die,
door de raderen van een machine meegeslingerd, in het eerst slechts duizelig liggen,
zonder te weten of te voelen, dat zij verminkt zijn. Hij vouwde werktuiglijk de brief
weer toe, verborg hem in een binnenzak en ging buiten.
Het kwam hem zelfs niet in de gedachte zijn overige handelsbrieven te openen.
Hij liet ze gesloten op zijn schrijftafel liggen, hij stapte rechtdoor, het hoofd gebogen,
met een haastige tred, naar de diepten van de tuin. Vóór een perkje hoge, dichtgestruikt
opgeschoten vlambloemen met rode, lilakleurige en witte trossen bleef hij stilstaan
en snoof, lang en diep, de doordringende, bedwelmende geur van deze bloemen in.
Hij brak werktuiglijk een van de trossen af en droeg hem mee.
Hij bleef voortdurend zeer kalm, hij handelde instinctmatig, gelijk een mens die
door een stomme, blinde, onweerstaanbare macht voortgedreven wordt. Alleen zijn
hart bonsde steeds onstuimig, hem de adem afsnijdend, hem vreselijk bleek makend.
En, aan de voet van het kunstmatig heuveltje
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gekomen, in een open plaats, onder het lommer van de sparren, bleef hij nogmaals
stilstaan, haalde zijn brief te voorschijn, herlas hem geheel.
Een doffe kreet ontsnapte hem, terwijl hij, als het ware plotseling voortgezweept,
opnieuw, met brede, rasse schreden, in de clairière, onder de sparren, begon heen en
weer te lopen.
- Zij bemint mij niet! Zij verfoeit mij! Zij heeft een afkeer van mij! riep hij
eindelijk, met een verkropte stem.
Hij hield nog eens stil; hij snoof, met een soort van gulzigheid, de bedwelmende
reuk van de bloemtak in; hij keek, starogend, met gefronste wenkbrauwen, naar de
met verdroogde sparrenaalden bedekte grond.
Thans sprak hij halfluid, hij scheen het woord te richten tot een onzichtbare
tegenspreker, met wie hij redeneerde:
- Zij verfoeit mij, zeg ik u; zij haat mij; gans haar wezen komt in opstand, bij de
enkele gedachte mij toe te behoren! En, als had de andere, de onzichtbare
tegenspreker, die in hem de stem verhief, een opmerking gemaakt:
- Zij haat mij, zeg ik u! herhaalde hij met plotse hevigheid. - Indien ze mij niet
haatte, indien ze niet walgde van mij, indien ze niet vast besloten was liever te sterven
dan mijn vrouw te worden; haar ouders, die mij beminnen en mij tot schoonzoon
verlangen, zouden mij tenminste enige hoop gelaten hebben!
En, zijn gedachte voleindigend, riep hij uit, het aangezicht rood van verbittering
en schaamte, de handen gewrongen, de stem schor en dof:
- Maar neen, zij is onverbiddelijk geweest! Zij zal op al hun vermaningen, op al
hun raadgevingen, op al hun smekingen misschien, halsstarrig geantwoord hebben:
‘Neen, neen, ik wil hem niet! nooit! nooit!’
Een zware diepe zucht steeg uit zijn boezem, hij begon opnieuw heen en weer
door de open plaats te stappen, het hoofd gebukt, de blik strak, een weinig kalmer.
- En te denken dat ik haar zó vurig bemin, dat ik haar zó gelukkig zou gemaakt
hebben! zuchtte hij met gebroken stem.
Tranen kwamen in zijn ogen, hij liet ze langs zijn wangen
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rollen, op de gladde, bruine sparrenaalden neervallen. En schielijk, als verlamd, zonk
hij op een bank neer. De benen gekruist, de linkerelleboog op de leuning van de bank
gesteund, en het hoofd rustend in de handpalm achterovergeheld, liet hij thans zijn
vochtige blik, door de opening tussen de sparren, dwars over de tuin heen op de
vergezichten van het landschap dwalen. De dag kondigde zich heerlijk aan, de reeds
warme stralen van de zon maakten de lichtblauwe, in het verschiet hangende nevelen
doorschijnend. Achter de tuin, die een kronkelend beekje bezoomde, golfden de
velden zacht omhoog, hier bruin en omgewoeld, dáár groen van het ontkiemend
rapenloof, verder bleekgeel van de nog onafgeoogste, rijpe haver. Bij plaatsen stonden
nog lange rijen saamgebonden tarweschoven op de naakte stoppelvelden; conische
oogstmijten rezen te allen kante op, aan grote strooien hutten gelijk. En wat dat echt
Vlaamse landschap zo mooi en zo poëtisch maakte, waren de elzekanten en de rijen
hoge bomen, die de vierkante, uitgestrekte stukken akkerland inlijstten: een
overvloedige en geschakeerde weelde van gewassen, die hoeven en huizen aan het
gezicht verborgen en zich gans in de verte in een zoomlijn van donkere wouden
versmolten. En boven dit alles een kalmte, een rust, alsof de Natuur, na de grote
bevruchting en verlossing van de zomer, in een bespiegelende wellust haar geluk
wilde genieten.
O! wat een kontrast, wat een marteling voor hem, die gelukkige vrede, die
volmaakte harmonie van de Natuur! Hij zag zijn levensheil, zijn toekomst
onherroepelijk verbrijzeld; hij onderging opnieuw het gevoel van de troosteloze
wanhoop van vroeger, toen hij, op vijfentwintigjarige leeftijd, eenzaam ronddwaalde
in de velden, waar alles sprak van leven, van lief de, van herschepping en geluk. Hij
week nog verder in verbeelding achteruit; hij herdacht en herleefde het onheil van
zijn levenslot tot in zijn oorsprongen; hij volgde het met bittere weemoed te midden
van de treurige samenloop van omstandigheden, die hem voor altijd van zijn natuurlijk
doel hadden doen afdwalen.
Ach! waarom toch had men hem zijn roeping niet laten volgen! Waarom had men
hem gedwongen te leven in deze
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voor hem zo volkomen ongeschikte omgeving, waar al zijn kostbare gaven en
hoedanigheden teniet waren gegaan, waar hij niets had gekend dan rampspoed en
smart! Zijn geest verdwaalde in die doolhof van onttovering en droefheid; hij voelde,
vlijmender dan ooit, in een uitbarsting van machteloze wanhoop, dat al die ellende
hem zou bespaard geworden zijn, had hij enkel de moed, de onverbiddelijkheid, ja,
desnoods de wreedheid gehad, de wil van zijn ouders te trotseren om zijn eigen, o
zo schitterende baan te volgen. Ach! waarom had hem die kracht ontbroken! Had
hij zijn roeping gevolgd hij zou nu een beroemd advocaat zijn, of een vermaard
geneesheer; hij zou, zonder moeite, de vrouw gevonden hebben, die hem kon begrijpen
en beminnen; hij zou reeds kinderen hebben, een gezellige haard bezitten, een
familieleven genieten, waar alles liefde, vrede, voorspoed en geluk zou zijn.
Hij veegde zijn tranen weg, een bittere, harde plooi verwrong zijn lippen. En plots,
als razend, verkreukte hij de brief, die hij steeds in de hand hield, trok hem aan
stukken, scheurde, rafelde hem in duizend kleine beetjes en vermorzelde die onder
zijn voeten.
- Ziedaar mijn geluk! ziedaar mijn toekomst! raasde hij dof, de tanden gesloten,
de vuisten gespannen, met vlammen in de ogen.
Hij stond op, verliet de clairière, de ogen droog, het voorhoofd recht, een harde,
fiere uitdrukking op het gelaat.
- Alles is gedaan! alles is gedaan! herhaalde hij tweemaal, met een bijtende stem.
Hij stapte fiks en statig door de tuin; hij opende de ingangspoort van de gonzende
fabriek en verdween.
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IX
Dit gevoel, dat zijn levensideaal bepaald verwoest was, groeide bij Gilbert slechts
aan, naarmate de dagen verliepen.
De weigering van Irène, behalve dat ze zijn hart verbrijzeld had, zou voortaan ook
als een bestendige hinderpaal tegen alle verdere ondernemingen van de Vriendenkring
oprijzen. Hij besefte genoeg dat de vroegere cameraderie verbroken was, dat er nu
steeds tussen de De Cocks en hem, ondanks al hun wederzijdse genegenheid en
achting, een onoverwinbaar gevoel van treurigheid en gedwongenheid zou ontstaan,
telkenmale als zij elkander nog ontmoetten. Ook had hij dadelijk, bij de overige
leden, het voorwendsel van overlast van bezigheden ingeroepen, om de eerstkomende
zitting tot een maand verder te kunnen verschuiven. Middelerwijl zou tijd raad geven,
dacht hij.
Maar 't was fataal: nu de verenigingsband, die de leden samenhield, eens verslapt
was, begonnen de geheime verschijnselen van ontbinding, die in de aard zelf van die
maatschappij verborgen lagen, door een samenloop van omstandigheden nog verhaast,
zich aldra te openbaren.
Op een morgen, ettelijke weken na het antwoord van mevrouw De Cock, ontving
Gilbert een brief van Van der Stegen, de notaris van Amertinge, waarbij deze zijn
ontslag als hd van de Vriendenkring indiende. En hij gaf de redenen van zijn besluit
te kennen in een verward verhaal, dat nog zijn toorn verried: een woordentwist met
Lauwereijnssens, die belangen te verdedigen had in een zaak, waarin hij, Van der
Stegen, de interessen van de tegenpartij vertegenwoordigde; een verschil van
zienswijze, waarbij Lauwereijnssens aldra overgegaan was tot hardklinkende epitheta
en verwijten, tot scheldwoorden en tot bedreigingen, - naar Van der Stegen beweerde
- een gekijf, dat eindelijk zó brutaal geworden
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was, dat men de twee notarissen had moeten scheiden om hen te beletten handgemeen
te worden. Kortom, Van der Stegen gaf zijn demissie omdat hij met een kerel van
dat soort als Lauwereijnssens hoegenaamd geen uitstaans meer wilde hebben.
Gilbert, schokschouderend, legde de brief op zijn bureau terzijde. Van der Stegen
was slechts een onbeduidend verlies voor de Vriendenkring, maar, was hij onmisbaar
geweest, men zou hem niettemin verloren hebben voor een beuzelarij, voor een
zelfzuchtige kwestie van gekrenkte eigenliefde, waarin de Vriendenkring niets te
zien had. En terwijl Gilbert nogmaals met verbittering overdacht hoezeer hij zich in
de waarde van ettelijke van zijn medewerkers bedrogen had, werd er gebeld en
overhandigde de meid hem nog een brief, een zonder postzegel, die door een
loopjongen was aangebracht. Hij kwam van Lauwereijnssens. Hij begon, evenals
die van Van der Stegen, met een bedanken als lid van de Vriendenkring, en de
uitlegging volgde, nog toorniger, nog meer verward en langdradig dan die van zijn
collega, aan wie Lauwereijnssens natuurlijk al het ongelijk en al de schuld van het
gebeurde verweet. Het einde scheen naar dat van Van der Stegen gekopieerd:
Lauwereijnssens, en ook zijn vrouw weigerden voortaan nog aan een tafel neer te
zitten en van een maatschappij deel te maken, waar zij een individu van dat soort als
Van der Stegen zouden ontmoeten.
Gilbert trok nogmaals wrevelig de schouders op en legde sprakeloos, met een
ontmoedigde beweging, de brief naast die van Van der Stegen. Die twee verlieten
het strijdperk, als zwakke, onbeholpen bondgenoten, die hun kleingeestig egoïsme
boven het algemeen belang stellen, maar om zich heen voelde hij ook andere,
gedwongen of vrijwillige, nog onuitgesproken defecties. Een gerucht, eerst gefluisterd,
maar weldra vergroot en verspreid, werd thans alom verteld: de Van Duijns, van
Bavel, waren volkomen geruïneerd, met schulden beladen, op het punt hun dorp en
wellicht ook hun land te verlaten. Hun laatste eigendommen, hun magazijnen, hun
huis en meubelen zelf zouden door de schuldeisers in openbare veiling aangeboden
worden; en men liet zich de verborgen nood van die eens zo degelijke, welge-
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stelde familie vertellen: mevrouw zonder meid, gedwongen zelf het lage, vernederende
werk van haar huishouding te verrichten; de studiën van de lieve Alice, het oudste
dochtertje, in de kostschool onderbroken; de overige kinderen vertrokken, door de
liefdadigheid van ooms en moeien opgevoed; en de losse onverschilligheid van
mijnheer, die zich om niets scheen te bekreunen, die ondanks alles, zijn noenmaal
lekker wilde, zijn wijnen oud, zijn sigaren fijn.
Toen was het ook Mortelmans, de architect, met zijn verwarde haren en slordige
kleding. Van een verfoeilijke luiheid, in plaats van zijn best te doen om zich in zijn
beroep te ontwikkelen, van te streven om er de hoogte van de kunst in te bereiken,
verviel hij integendeel in de lage betrekkingen van het ambacht, werd hij een knoeier,
een soort van mislukte metselaarsbaas, levend ten laste van zijn werkzame broeders
en zusters, zo vuil en afkeerwekkend van uiterlijk geworden, dat hij, in de schaarse
burgerhuizen, waar hij nog iets te verrichten vond, op een gelijke voet met zijn
arbeiders ontvangen werd.
Met Roelandts, de gekke notaris van Meule, ging het al niet minder akelig. Die
was een rusteloze, een onbezonnene, een echte gek enfin. Hij was gestadig in
beweging; men ontmoette hem één dag in een open rijtuig met twee paarden, in
gezelschap van zijn vrouw en mijnheer Alfred; de volgende dag zag men hem in een
hondenkar voorbijrijden, ineengedrongen tussen twee of drie dronken boeren, allen
lachend, schreeuwend, joelend, van herberg tot herberg stilhoudend om te drinken,
fier zich in die walgelijke staat tentoon te geven. Overigens, Roelandts begon bepaald
in het liederlijke te vervallen. Hij gaf zaklopingen en taartbollingen in kleine
herbergjes ten uitkante; hij vond er zijn vermaak in de boeren te trakteren, totdat zij,
smoordronken, onder de tafels rolden; en hijzelf dronk ook zeer veel, bewerend, dat
de drank op hem geen invloed had, opgeblazen van trots, wanneer hij door zijn
overdaad de verbaasde verwondering van de boerenkinkels kon verwekken. Eens
dat Gilbert voor een handelszaak naar Bavel was gegaan, had hij Roelandts aldus
onderweg aangetroffen, voor de deur van een kroegje, hevig beschonken, omringd
van een twintigtal
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schreeuwende bengels, die hij in het zand voor centen deed vechten. En eindelijk
bleef er nog het huisgezin Terront, waarvan men, dank aan het meer en meer
afgetrokken karakter van mijnheer, haast niets meer vernam; en Pinnoy, Speleers en
Matton, het trio van de grappenmakers, van de trivialen, onder wie de oprichting van
de Vriendenkring een onverwachte intimiteit had doen ontstaan, een kameraadschap
van gemene snoevers, die gezamenlijk, in hun schriften en gesprekken, aan hun
bombastische middelmatigheid de teugel vierden, terwijl De Cort, de goede
bekrompen kolos van Wilde, heel alleen van de weg scheen af te raken, zonder doel
en zonder verlangen, bereid om te doen gelijk de meerderheid van de anderen, wat
het ook wezen mocht. Wat De Rijziger aangaat, die was als het ware verdwenen,
verloren in zijn noordermoeras, zo onbeduidend overigens, dat zijn deelneming of
zijn onthouding aan de zittingen even onopgemerkt voorbijgingen.
Aan al dezen, - mevrouw Van Duijn, voor wie hij een diepmedelijdende sympathie
gevoelde, uitgezonderd - hechtte Gilbert slechts een gering belang, daar hij genoeg
besefte hoe weinig zij de elementen waren, die hij nodig had. Hij zou ze gebruikt
hebben als getal, als gegroepeerde kracht, had hij in zich nog de moed en de
begeestering gevoeld ze te leiden; maar, wat hem pijnlijk aandeed, wat nog zijn
geheime smart verergerde, was de zonderlinge en onverklaarbare handelwijze van
de man, die hij, meer dan al de anderen tezamen achtte en beminde, en van wie hij,
ondanks het verschil van jaren, zijn innigste vriend zou hebben willen maken: van
Eugène.
Sinds enige tijd reeds had hij een trapswijze verandering bij hem waargenomen,
zijn afgetrokkenheid te midden van een opgeruimd gezelschap, de verstrooidheid
van zijn geest, zijn aangroeiende neigig om zich van de anderen af te zonderen. Deze
verschijnselen, die Gilbert, onder de druk van zijn eigen droefheid, gedurende enige
tijd vergeten had, troffen hem thans weerom in de algemene ontbinding van de
vrienden om zich heen. Hij zag de kleuren verdwijnen van de wangen van de
jongeling, eertijds zo fris als die van een jong meisje, een gepijnigde plooi zich in
zijn voorhoofd gra-
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ven, zijn fijne wenkbrauwen zich samenfronsen onder de angst van een kwellend,
vaststaand denkbeeld. Toen Gilbert hem verwittigd had, dat de aanstaande vergadering
van de Vriendenkring tot een maand verder verschoven was, had Eugène noch
verwondering noch misnoegdheid laten blijken. Integendeel: hij had gevonden dat
het best was, zo, zonder verdere uitleggingen te geven of te vragen, en sinds was hij
bij zijn vriend zelfs niet teruggekeerd; sedert weken wist Gilbert niet meer wat er
van hem gewerd, toen een onverwachte gebeurtenis hem plotseling het treurig geheim
van Eugènes leven kwam ontsluieren.
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X
Op een middag, toen hij van tafel opstond, overhandigde de meid hem een pas
aangekomen brief. Hij kwam van mevrouw Durand en bevatte deze enkele woorden:
Mijn waarde mijnheer Gilbert, zou het u niet mogelijk zijn, mij deze middag te komen
bezoeken, om het even op welk uur? Ik verlang u over een zeer gewichtige zaak te
spreken. Hopende, dat gij mij wel dit genoegen zult willen doen, blijf ik, met
hoogachting,
Uw de.
Céline Durand.
Een hevige ontroering maakte zich, bij de lezing van deze enkele regels, van Gilbert
meester. En, met die onweerstaanbare neiging, eigen aan wie lijden, te geloven, dat
anderen zich ook voor hun harteleed interesseren en bereid zijn het te verzachten,
twijfelde de jongeling schier niet of mevrouw Durand had hem ontboden, om hem
over Irène te spreken. Hoe en waarom mevrouw Durand, die noch met de De Cocks,
noch met iemand veel gemeenschap had, zich met een dergelijke boodschap zou
belast hebben, vroeg Gilbert zich zelfs niet af; hij vergenoegde zich met de gedachte,
die zijn innige behoefte tot vertroosting voldeed, dat het zó zijn moest en enkel
kwelde hem de veronderstelling of het goed dan slecht nieuws was, dat hij door haar
zou vernemen. En de onverjaagbaar-strelende illusie dat het een goede tijding moest
zijn, wellicht de ouders, die hem nog wat hoop gaven, Irène, die zich bedacht had
en, wie weet? misschien spijt gevoelde over haar te haastig genomen besluit, vervulden
hem het hart met een trilling van ongeduld en angstige verwachting. Hij ging zich
spoedig wat sierlijker aankleden en vertrok zonder
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uitstel naar de woning van mevrouw Durand.
Haar fraai landgoedje, de Warande genoemd, stond, omringd van een groep kleine
hoevetjes, op ongeveer twintig minuten afstand van het dorp, een weinig zijdelings
van de steenweg, die naar Lauwegem loopt. Een korte, met keizand geplaveide
eikenlaan liep van de steenweg tot het witgeverfde inganghek; een brede sloot, bedekt
met kruid en waterplanten, omringde gans het eigendom, dat ook nog door een hoge,
dichte beukenhaag tegen alle onbescheiden of indringende blikken was bevrijd. Het
woonhuis, zeer eenvoudig, met één verdieping, stond tamelijk ver in de tuin en
vertoonde slechts een met klimop begroeide zijgevel langs de kant van de straat, en
in de tuin was het, ondanks het reeds gevorderde seizoen, nog als een nest van groen:
graspleinen en bloemperken, hoge bomen en struikgewassen, met rijkgeschakeerde
lovers, een vijver aan de voet van een kunstmatig heuveltje, dit alles versierd door
tuinbanken en stoeltjes, door vazen en door standbeeldjes, waarvan de blankheid
liefelijk afstak op het somber groen en bruin van de lovermassa's en op het met
veelkleurige bloemen geschakeerde tengergroen van de graspleinen. Een weinig
terzijde, in de moestuin, stond een blanke, boogvormige serre.
Gilbert hoefde zelfs niet aan te bellen om binnen gelaten te worden. 't Gekwaak
van de eenden in de sloot kondigde mevrouw Durand en Eugène, die samen vóór de
deur op een bank zaten, zijn komst aan, en zodra de jongeling zijn vriend ontwaarde,
stond hij op en kwam hij het hek voor hem openen.
Gilbert, zeer ontroerd, naderde tot de oude dame, met zijn hoed in de hand; en,
terwijl hij haar groette, werd hij getroffen door de bleekheid van haar gelaat en door
haar gezwollen ogen, die van pas gestorte tranen schenen te getuigen, terwijl ook de
neerslachtige, afgematte houding van Eugène hem pijnlijk aangreep. Onthutst bleef
hij een ogenblik sprakeloos vóór hen beiden staan, met een scherpe gewaarwording
van pijn beseffend, dat men hem niet ontboden had om van zijn zaken te spreken,
tevens bereid zich te verschonen, omdat hij wellicht te ongelegener tijd in 't midden
van een familiescène viel. Maar reeds was mevrouw
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Durand opgestaan en, met de hand naar de ingangdeur wijzend, verzocht zij Gilbert
te willen binnentreden, terwijl zij met een doffe, licht bevende stem sprak:
- Ik dank u zeer, mijnheer Gilbert, omdat gij gekomen zijt; ik heb grotelijks uw
goede raad en uw medehulp nodig.
Gilbert, meer en meer verwonderd en van streek gebracht, liet haar voorafgaan,
enkele beleefdheidswoorden stamelend, en volgde haar met Eugène in de salon.
Het was een ruime, ietwat killige, sombere plaats, rijk, maar ouderwets en gestreng
van stoffeersel. Enkele schilderijen versierden de wanden, onder andere twee
portretten, die, op jongere leeftijd, mijnheer en mevrouw Durand voorstelden; een
bronzen groep prijkte, door de hoge spiegel in gracieuze vormen weerkaatst, op het
zwartmarmeren schoorsteenblad; de geridon, groot en zwaar volgens de oude mode,
stond, onder de bronzen hanglamp, in het midden van de zaal, door een kostelijk
bruinrood tapijt bedekt. En bruinrood waren ook de zware gordijnen, die aan de
vensters hingen, terwijl het vloertapijt een ingewikkelde reproduktie van reusachtige,
somberkleurige bloemen verbeeldde.
Alle drie hadden rond de geridon plaatsgenomen, mevrouw Durand de rug naar
de achterwand en het aangezicht naar de vensters gekeerd, de beide jongelieden aan
haar rechter- en linkerzijden, op de afgeronde hoeken van de grote tafel. Mevrouw
Durand staarde hen beurtelings een wijl met haar treurige blik aan en langzaam, de
stem zwak en bewogen, de op het bruin tapijt uitgestrekte blanke linkerhand licht
bevend, begon zij:
- Het is à propos van Eugène dat ik u ontboden heb, mijnheer Gilbert. Het is om
hem terug te brengen op de rechte weg, die hij verlaten heeft, dat ik uw medehulp
kom afsmeken.
Zij zweeg een ogenblik, de ogen schielijk vol tranen, terwijl Eugène, bleek en
bevend, zich het hoofd tussen de beide handen nam, de ellebogen op de geridon
geleund, de lippen stom, de verwilderde ogen starend op het bruin tapijt gevestigd.
- Er woont hier in de buurt, voer mevrouw Durand langzaam, met een treurige
blik in de richting van de tuin voort,
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- er woont hier in de buurt een pachter, die een dochter heeft. Die dochter, naar het
schijnt, is van een zekere schoonheid niet ontbloot. Zij is koket, een weinig fraaier
aangekleed dan een gewone boerin, ze neemt zo een air van juffer aan, met een
affectatie om zich door haar opvoeding en haar manieren boven haar stand te plaatsen.
't Is mogelijk, dat zij er inderdaad een weinig boven staat, doch gij begrijpt, nietwaar,
mijnheer Gilbert, hoezeer dit alles oppervlakkig is, en hoe vals in de grond als men
haar zou gaan vergelijken met een meisje van oprecht verzorgde en verfijnde educatie?
- Mijn zoon, ongelukkiglijk, heeft de onbegrijpelijke misgreep begaan ernstig op dat
meisje te verlieven. Sinds enige tijd reeds had ik er een argwaan over, doch ik dacht
dat het slechts een van die voorbijgaande minnarijtjes was, waaraan, helaas! veel
jongelieden zich soms zo geredelijk en onbezonnen overgeven; maar neen, het is
gemeend: Eugène heeft de zaak zó ernstig opgevat, dat hij dit meisje wil huwen!...
Zij zweeg opnieuw een ogenblik en haar lippen begonnen te bibberen, alsof de
hevige ontroering, die zij vruchteloos poogde te bedwingen, eensklaps zou losbarsten.
Gilbert, de blik aandachtig op haar gevestigd, had, met een klimmend gevoel van
droefheid en medelijden, haar woorden opgevangen; Eugène, het neergebogen hoofd
nog dieper tussen zijn beide handen verborgen, hield halsstarrig zijn strakke, van
angst uitgezette ogen op het bruin tafelkleed gevestigd.
Mevrouw Durand, nochtans, was erin geslaagd haar hevig opwellende ontsteltenis
een weinig te beheersen. Met een teruggehouden, smartelijke trilling in de stem,
hervatte zij: - Tot het voltrekken van zulk een huwelijk kan ik natuurlijk mijn
toestemming niet geven; ik zou aan al mijn plichten van moeder te kort blijven als
ik het deed. En, indien ik u hier heb laten roepen, mijnheer Gilbert, het is in de
overtuiging, dat gij mijn mening zult goedkeuren en in de hoop, dat gij van uw
wijsheid en van uw invloed op Eugène gebruik zult maken om hem de blinddoek af
te nemen, om hem te bewijzen hoe hij zich bedriegt wanneer hij denkt, dat hij met
zo een vrouw gelukkig zou kunnen zijn, om hem te doen begrijpen wat een ellendig,
wat een afschuwelijk en
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onmogelijk iets een dergelijk huwelijk zou wezen.
Zij zweeg, de stem verkropt door ontroering, de angstige blik op haar zoon
gevestigd, de handen instinctmatig smekend saamgevouwen. En schielijk barstte zij
in tranen los, vatte de beide handen van haar kind in de hare, trok die tot haar en
kuste ze onstuimig, verwarde tederheidswoorden stamelend.
Eugène bleef steeds bewegingloos, zonder een woord, in zijn sombere,
terneergedrukte houding verzonken. De uit zijn moeders knelling losgemaakte handen
zenuwachtig in de haren gedrukt, de lippen ontkleurd en bevend, de ogen steeds strak
voor zich starend scheen hij, een soort van hallucinatie ten prooi, met de gedachte
een vreselijk, angstwekkend schouwspel te volgen. En, van tijd tot tijd, schudde een
lange rilling hem geheel, terwijl diepe zuchten uit zijn boezem stegen.
Gilbert, bijna zo ontroerd als zij beiden, staarde strak naar zijn vriend, zijn eigen
droefheid vergetend in het besef van wat Eugène moest lijden. Ah! nu begreep hij
eindelijk de trapswijze verandering van zijn gemoedsstemming, zijn onverschilligheid
voor alle dingen, de halsstarrige, van dag tot dag aangroeiende afgetrokkenheid van
zijn karakter. En als een vlijmende herinnering kwam hem thans het zonderling
incident van de zitting van Amertinge terug in het geheugen: die gepoëtiseerde boerin,
welke hij onder zulke valse, onnatuurlijke kleuren in zijn verhaal afschilderde, was
het meisje dat hij reeds beminde, dat zijn verliefde verbeelding als met een
stralenkrans omhulde; die verdediging van zijn heldin, hartstochtelijk aangevangen
maar terstond opgegeven, dat was de verdediging van zijn liefde tegen de opinie van
de wereld, een lief de die ook hij, wanneer hij er beredeneerd over nadacht, als
onmogelijk moest beschouwen.
Een uitdrukking van diepe droefheid en van medelijden had van lieverlede Gilberts
gezicht bedekt. Door een inkeer tot zichzelf en tot zijn ongelukkige liefde voor Irène,
begreep en voelde hij innig wat zijn jonge vriend nu ook moest lijden. Was dit dan
de liefde, die vurige, kwellende, dodende aandrift naar iets dat men weet buiten het
bereik te staan? Kon men dan niet beminnen zonder bestendig te lijden?
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Beminde men slechts naarmate men leed en was het toppunt van het lijden het toppunt
van de liefde? Helaas! indien het zo was dan achtte hij Eugène nog veel ellendiger
dan zichzelf. Hij kende die boerin met haar juffrouwmanieren, waarop Eugène verliefd
geworden was; en, evenals mevrouw Durand, zag hij klaarblijkelijk hoezeer de arme
jongeling zich bedroog en wat onmogelijke illusie hij koesterde. En 't was in hem,
behalve de bijzondere smart, die het vergrijp van zijn jonge vriend hem deed
ondergaan, een gevoel van algemene droefheid, een diep besef van de menselijke
onvolmaaktheid, bij de gedachte dat een zo begaafd jongeling zich met ziel en lichaam
kon verbinden aan een zó onwaardig schepsel, dat zo weinig bekwaam was zijn edele
en verlieven gevoelens te begrijpen of te delen.
Lang treurig, in smartvolle gedachten verzonken bleef hij aldus Eugène aanstaren.
En, toen de ontroering van de moeder een weinig gestild was, sprak hij op een kalme,
ernstigingetogen toon:
- Ik ken de boerin, waarvan er kwestie is. Zonder enig kwaad van haar te willen
zeggen, kan ik u verzekeren dat gij u veel illusies omtrent haar maakt, Eugène.
Somber schudde de jongeling het hoofd.
- Ik weet het, maar 'k bemin haar, antwoordde hij neerslachtig, met een schorre
stem.
Mevrouw Durand sloeg zuchtend de ogen ten hemel; Gilbert hernam, driftiger:
- Neen, Eugène, gij bemint haar niet. Wat gij in haar bemint is iets dat niet in haar,
maar enkel in uw verbeelding bestaat. Gij bemint een ideaal, een ideaal dat gij, ten
onrechte, in haar verpersoonlijkt ziet. Indien gij haar kondt aanschouwen met kalme
ogen en met kalme zinnen, zoals zij wezenlijk is, gij zoudt niet meer zeggen dat gij
haar bemint. Een korte stilte ontstond. Mevrouw Durand, het hart gezwollen van
opgekropte zuchten, hing aan zijn lippen, ving ieder van zijn woorden op, als sproten
zij uit een uiterste bron van hoop en van herleving. En Gilbert, die voelde wat zij
van hem verwachtte, hernam met nog vergrote overtuigingskracht, de ogen op zijn
vertwijfelende vriend gevestigd:
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- Gij spreekt van die boerin te huwen, Eugène, doch hebt gij u reeds die daad onder
haar wezenlijke vormen voorgesteld? Ah! alvorens die onherroepelijke stap te wagen,
aanschouw toch wel, ik smeek u, wat gij op 't punt zij t te begaan!
Hij had zichzelf van lieverlede opgewonden; zijn ogen, achter zijn nijpglazen,
hadden een schitterende fixiteit, halsstarrig op Eugène gevestigd. En, van lieverlede,
in wat hij zei, in wat hij inriep lag, zonder dat hijzelf het wist of wilde, als het ware
de spijt van zijn eigen verloren ideaal, de rouw van zijn verbrijzelde levensdroom,
van dat geluk hetwelk hij zich zo schoon, zo redelijk, zo wel mogelijk had voorgesteld
en dat hij, helaas! ook niet gevonden had.
- Wat treurige zinsverbijstering heeft u toch doen verlieven op die vrouw, die u
onder geen enkel opzicht kan voldoen, terwijl er toch zoveel lieve meisjes in de
wereld zijn, die al de vereiste hoedanigheden bezitten om u gelukkig te maken!...
Veronderstel een ogenblik, Eugène, dat uw moeder in dit huwelijk toestemt, dat zij
u met die boerin laat trouwen. Stel u daar die realiteit, dat volbracht feit vóór de ogen
en antwoord mij op deze eenvoudige vraag: ‘Zoudt gij, op de dag van uw huwelijk,
dáár, in die hoeve, uw moeder aan tafel willen zien zitten, omringd van een twintigtal
grove boeren en boerinnen, de ouders, de broeders en zusters, de ooms en moeien,
de neven en nichten van uw vrouw?’... Hij zweeg, de lippen dicht, de strakke blik
nog halsstarriger, tirannieker op zijn jonge vriend gevestigd. En deze, het ganse
lichaam door een rilling geschud, bukte het hoofd nog dieper op de borst, terwijl
Gilbert, onverbiddelijk, zelf het antwoord gaf.
- Neen, nietwaar? daarvoor eerbiedigt gij te zeer uw moeder. Wellicht zoudt gij
liever sterven dan haar zulk een plicht op te leggen!... Welnu, wat andere keus blijft
er nog over? De volgende: gij alleen, Eugène, zoudt met die lieden kennis maken;
gij zoudt genoodzaakt zijn met hen intieme betrekkingen aan te knopen, hen als
familieleden te beschouwen en te aanvaarden; en noch die lieden, noch uw vrouw,
noch uw kinderen, indien gij er hebt, zouden ooit met uw moeder enig uitstaans
kunnen hebben. Is 't dat wat ge verlangt,
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Eugène?
Eugène, de gefolterde blik steeds op het tafeltapijt gevestigd, gaf nogmaals geen
antwoord. Een nog heviger huivering schudde hem het lichaam, een zware zucht
steeg uit zijn boezem. Gilbert voer voort.
- Indien dit alles reeds een onmogelijkheid is voor een jonge man van uw stand,
wat zou dan uw huwelijk in zichzelf zijn, uw vereniging met die vrouw waarvan gij
u een zo ongerijmd ideaal hebt gemaakt, vervuld met gaven en hoedanigheden, die
zij nooit bezeten heeft en nooit bezitten zal. Ik kan nog begrijpen dat gij haar mooi
vindt. Volgens mij is zij het hoegenaamd niet, doch daarover valt nu niet te twisten.
Maar is de schoonheid alles wat gij van uw vrouw verlangen zult, Eugène? Verlangt
gij ook niet de opvoeding, een zeker peil van geleerdheid, een geest die bekwaam is
u te begrijpen, een verfijnde natuur, die met de uwe overeenstemt. Gij houdt van
literatuur, van fraaie kunsten. Zult ge met zo een vrouw over een schoon boek, over
een zielsverheffend kunstwerk spreken? Uw neigingen, uw pretenties, uw idealen
zullen die wel ooit, maar ooit de hare kunnen zijn? Zullen er niet integendeel tussen
u en haar onophoudelijke, bestendige oorzaken van onenigheid oprijzen;
onvermijdbare redenen tot verwijdering op alle uren, en die hoe langer hoe heviger
en pijnlijker zullen worden? En meer nog: zult gij haar zelf, door zo slecht met haar
overeen te stemmen, niet diep en onverdiend ongelukkig maken? Neen, neen, hoe
meer men aan dit alles denkt, hoe meer men de afgrijselijke, onpeilbare afgrond
ontwaart, die vóór uw voeten gaapt. Wij allen kennen of hebben er zo sommigen
gekend, van die verstandige, degelijke jongelieden, die in soortgelijke omstandigheden
verkeren. Aanschouwt ze, is dàt een benijdenswaardig lot? Zelfs de besten, de
gelukkigsten onder hen zijn déclassés, voor eeuwig in een afzonderlijke,
beklagenswaardige rang verbannen. Neen, neen, Eugène, het is niet mogelijk. Al
hieldt ge zelfs geen rekening, noch met uw moeder, noch met uw stand en
betrekkingen, al beschouwdet gij enkel de zaak van uw zelfzuchtig standpunt, door
de blinddoek van uw drift, het kan niet zijn en het zal niet zijn, ik ben er innig van
over-
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tuigd. Het schijnt me zo onmogelijk, dat ik geloof, ja, dat ik zeker ben, dat gij zelf,
niettegenstaande al uw illusies en al gaf ook uw moeder haar toestemming, op het
uiterste ogenblik van besluit zoudt veranderen en voor het onheilspellende van uw
daad zoudt terugschrikken.
Gilbert zweeg. Mevrouw Durand, ook sprakeloos, knikte zacht goedkeurend met
het hoofd, de handen als in een smekende bede gevouwen, het teder, vochtig oog op
't aangezicht van haar zoon gevestigd. En plotseling stond Eugène op. Een woest
vuur blonk in zijn ogen, een schielijk genomen besluit was op zijn ontstelde
wezenstrekken leesbaar. Gedurende enkele stonden stapte hij haastig en gejaagd in
de zaal heen en weer; en eensklaps bleef hij vóór zijn moeder en zijn vriend stilstaan
en verklaarde, met zijn doffe, gebroken stem, op een vaste, beslissende toon:
- 't Is goed, ik zal haar niet huwen!
Zijn moeder vloog hem om de hals:
- Mijn kind, mijn braaf, mijn enig kind! schreide zij. - Vraag mij iets, ik zal u alles,
alles geven wat gij verlangt! Hij maakte een beweging om haar van zich te
verwijderen, hij wendde het hoofd af, om haar folterende kussen niet te voelen. Zij
het hem los, zij zonk, van gelukzalige ontroering,; terug in haar zetel neer. Toen
naderde Gilbert tot hem en drukte hem ook warm de hand.
Zijn zending was volbracht, de jongeman wilde vertrekken. Maar mevrouw Durand,
die geen woorden vond om hem haar dank uit te drukken, weerhield hem met geweld.
Hij stelde voor een wandeling rond de tuin te maken en alle drie stonden op, tevreden
buiten te zijn en te ontsnappen aan de zware atmosfeer van de salon, waar de
treurigheid van de afgelopen scène als het ware in de lucht scheen te hangen,
Langzaam, gestreeld door de nog warme zon van die septembernamiddag, volgde
zij de kronkelende, reeds met enkele droge bladeren bestrooide wegen. En nu repten
zij geen woord over het pijnlijk onderhoud meer, zij spraken van onverschillige
dingen, in een behoefte de ontroering, die hen aangegrepen had, te laten rusten en
verdoven. Een meid verscheen, die een fles champagne en glazen droeg. Mevrouw
Durand stelde voor ze dáár te gebruiken, op een bank, onder
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een halfontbladerd loverhuisje, dichtbij de vijver. Zij zetten er zich neer.
De zinkende zon, die brandend door de verre lovers daalde, verguldde de
schuimende wijn; een weldoende frisheid, met vage, bedwelmende geuren beladen,
steeg uit de ietwat vochtig wordende grond op. Achter hen, in het struikgewas, liet
een goudvink, een van de laatste zangers van de zomer, zijn helder, verkwikkend
lied horen.
En in die reine kalmheid van de natuur, die als het ware reeds de indruk van de
naderende winter scheen bewust te zijn, maakte zich van lieverlede een aangroeiend
gevoel van weemoed en treurnis van Gilbert meester. Ah! wat zou hij zijn
eenzaamheid gevoelen, gedurende die lange, droevige winter, die met rasse schreden
naderde! En wat zou het hem goed en zacht geweest zijn háár bij zich te hebben,
haar die hij beminde, om lief en leed met hem te delen! Een zweem van melancholie
benevelde zijn oog, hij staarde peinzend in de verte, naar de zon, die nu, in een
trapswijs grauwende mistsluier gehuld, aan de gezichteinder verdween. O! was er
dan toch geen hoop meer voor hem! Zou hij toch nooit de verwezenlijking van zijn
zoete droom beleven, die schone, zó redelijke, zó wel mogelijke droom? Vage,
verwarde denkbeelden en gedachten drongen in zijn gemoed; zijn geest zweefde
ginds ver, in 't verschiet, meegesleept in die laatste gloed van het eindigend licht,
ondanks alles het vluchtend, onbereikbaar ideaal, de glorierijke dageraad van zijn
meer en meer verwijderd en afwijkend levensgeluk achtervolgend... De stem van
mevrouw Durand riep hem tot de werkelijkheid terug. Hij hief zijn glas omhoog en
klinkend met haar en met Eugène, ledigde hij het in één teug.
De nacht was gevallen toen hij thuis terugkwam.
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XI
Gilbert, trots alle tegenspoed, droomde nochtans van de Vriendenkring weer op te
richten. Hij behoorde tot die naturen die volstrekt aan een ideaal, aan een hoger doel
in het leven behoefte hebben en bij wie de hoop van dit doel te bereiken blijft
vaststaan, taai en hardnekkig, ondanks alle hinderpalen.
Ook, toen zijn meeste verdriet en zijn gevoel van vernedering over de weigering
van Irène enigszins gedempt waren, begon hij zich zijn ontmoediging als een lafheid
te verwijten en troostte hij zich met de gedachte, dat zijn ongeval een van die dingen
was, die dagelijks gebeuren en die een man moet kunnen trotseren en vergeten. Dus
redenerend duurde het niet lang of er ontstond in hem een reactie tegen zijn
onverschilligheid van de jongste maanden ten opzichte van de maatschappij en van
zijn vrienden, vooral ten opzichte van mijnheer en mevrouw De Cock, die hem zo
genegen waren en die stellig niets liever zouden verlangd hebben dan hem de hand
van hun dochter te mogen toestaan, was zulks mogelijk geweest. Kortom, hij besloot
eindelijk alle gevoel van valse schaamte terzijde te laten en met hardnekkigheid de
verwezenlijking van hetgeen zijn ideaal nog wezen kon te behartigen; en reeds had
hij pogingen aangewend om Lauwereijnssens en Van der Stegen met elkander te
verzoenen, en met Eugène en Pinnoy de datum van de aanstaande zitting voorlopig
vastgesteld, toen zich een zonderling nieuws verspreidde, dat, eerst gelogenstraft,
daarna hervat en eindelijk, tot Gilberts verslagenheid, zonder nog mogelijke twijfel,
bevestigd werd: dat Irène verloofd was en ging trouwen met haar neef Jozef De
Moor. Plet was Van der Stegen zelf, die de jongeling deze tijding mededeelde; hij
had het huwelijkscontract gemaakt. De datum voor de echtverbintenis was
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nog niet vast bepaald: men zou wachten totdat De Moor de plaats van notaris bekwam,
waarnaar hij sinds lang solliciteerde, iets dat maar enkele maanden meer zou aanlopen,
verzekerde men.
Het was voor Gilbert een vreselijke slag. Hij trof hem zó diep, zó wreed, dat de
jongeling er in het eerst, ondanks de stellige bevestiging van Van der Stegen, geen
geloof aan kon hechten. De dochter van de archiliberale dokter De Cock, de gezworen,
soms tot het kinderachtige overdreven vijand van de priester en de geestelijke dwang,
trouwen met De Moor, de dweper, de fine-fleur, de slaafse apostel van de
ultramontaanse onverdraagzaamheid, allons donc!... En, toen hij zich eindelijk door
de tastbaarheid van de bewijzen moest laten overreden, was het in hem als een
vernieling in de wanhoop. Hij leed er oneindig veel meer door dan hij door de
weigering zelf van Irène had geleden. Zijn gevoel van vernedering werd erdoor
vertienvoudigd, gemengd en verergerd met een gramschap, bijna een haat jegens
mijnheer en mevrouw De Cock, die hij van valsheid en dubbelhartigheid te zijnen
opzichte beschuldigde.
Van toen af ontstond er in hem een schielijke verandering, een beklagenswaardige
omwenteling van gemoedsstemming en van karakter, die, van dag tot dag verergerd,
op den duur de treurigste gevolgen na zich moest slepen. Vooreerst liet hij bepaald
alle verdere voornemens tot heroprichting van de Vriendenkring varen. Er bestond
geen ideaal meer voor hem, er was niets meer in hem dan een woelende toorn, een
kwellende haat, een rusteloze behoefte aan de strijd. Zijn doorgaans zó bedaard, zó
vriendelijk, zó innemend karakter; zijn zó gezond, zó wijs, beredeneerd verstand,
alles verdween in hem, er bleef van hem niets over dan een gerevolteerde, een driftige,
een wraaklustige. Hij beminde Irène niet meer; hij haatte, hij verachtte haar nu. In
zijn folterende woede ontwaarde hij thans duidelijk wat de blinddoek van zijn liefde
hem zo lang verborgen hield: dat zij weinig verstandig was, weinig aangenaam,
weinig mooi zelfs, middelmatig in alles enfin, middelmatig en onbeduidend, van een
onbeduidendheid die hem razend deed worden, die hem zichzelf deed verachten,
wanneer hij eraan dacht, dat zij nochtans de
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macht bezeten had zijn hart te verbrijzelen, zijn fierheid van man te vernederen, zijn
levensgeluk en zijn toekomst te verwoesten.
O! zij was om zo te zeggen het evenbeeld van 't ganse buitenleven, van dat leven,
hetwelk hem, in de verrukking van zijn optimisme, een ogenblik zó heerlijk en
verleidend had geschenen en dat hij thans ook weer, en meer dan ooit, uit al zijn
krachten haatte! Wat een vreselijk lot voor een verstandig mens, die gedwongen
levenskring van kleingeestigheid en proza! Wat een dwaling, wat een onzin zulke
lieden te willen beschaven, te willen verheffen! Wat kon men van de onwetenden
en van de nederigen verwachten, als zelfs de meest ontwikkelden, die door hun
opvoeding en hun betrekkingen ver boven het gewoon intellectueel peil van het volk
zouden moeten staan, toch weer, en, als het ware onweerstaanbaar, vervielen in die
alles omgevende atmosfeer van bekrompenheid en middelmatigheid, die de essentie
zelf van het bestendig buitenleven in zich schijnt te bevatten. Ah! wat boezemden
zij hem thans een afkeer in, die grove, vuile boeren, als slaven aan de grond gehecht,
onwetend van alles, gevoed als dieren met aardappelen en roggebrood, en, gelijk
bomen in de aarde, in die domheid van hun vooroordelen vastgeworteld! En die
geringe buitenrenteniers, gelijk een onuitroeibaar ongedierte rondom hun
dompervormig kerktorentje vergaderd! En die bekrompen winkeliertjes, halsstarrig
in hun kleingeestig begrip van de handel verdiept! En die afschuwelijke kwezels,
die, gebogen onder hun zwarte kapmantels, met neergeslagen ogen en de paternoster
in de hand, driemaal daags ter kerke gaan! En zelfs het landschap had voor hem zijn
poëzie verloren; het was niets meer dan een eindeloos-treurige uitgestrektheid, een
woestijn zonder oasen en zonder grenzen.
Ja, hij kwam eindelijk in opstand! en niet meer tegen enkele vooroordelen en
personen, maar tegen 't dorpsleven geheel en al, tegen dat gedwongen leven in een
omgeving die hem doodde, hem, een man van hart en van verstand! En in zijn haat
zou hij zich wreken: hij zou hem eindelijk te lijf gaan, de erfelijke en traditionele
vijand, - de mediocriteit van 't buitenleven, die hij bestendig onder alle vormen, om
zich
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heen zag oprijzen - hij zou hem bevechten in een strijd om 't leven, zonder
wapenstilstand en zonder genade, totdat een van beiden onder de nederlaag bezweek.
Hij liet Eugène roepen, gaf hem zijn gedachten te kennen. Zijn plan was het ‘Orgaan
van de Vriendenkring’ te vervangen door een weekblad, dat tot titel zou dragen: De
Strijd om het Licht en dat zij beiden zouden opstellen. Hij alleen zou alles bekostigen.
Eugène aanvaardde het voorstel en dadelijk begonnen zij zich op het werk toe te
leggen.
Het was geen geringe opschudding in Lovergem en in de omliggende gemeenten,
toen het eerste nummer van dit blad, overvloedig in de huizen uitgedeeld, verscheen.
Het droeg enkel de naam van de uitgever en de verschillende artikels waren niet
ondertekend, maar niettemin werd Gilbert terstond als de voornaamste schrijver
herkend. De aanrandingen, ditmaal, waren direkt, bijna boosaardig. Hij daagde
openlijk de geestelijkheid, de adelstand en de burgerij uit; hij brandmerkte hun
heerszucht, hun kleingeestigheid, hun bekrompenheid en domheid, hij verweet hun
het volk onder het juk van de onwetendheid en van de verdierlijking te houden, om
er des te zekerder heerschappij over te voeren. Het was opnieuw de kwellende en
hevige beschrijving van de slavernij van het buitenleven, de bestendige daling van
het maatschappelijk peil, de steeds aangroeiende ontaarding van het volk, met de
navrante kreet naar 't ideaal, naar het verleidend Sursum Corda! dat toch in weerwil
van alles terugkwam en zich opdrong aan dat grootmoedige en wanhopige, door het
onbereikbare van zijn droom gefolterde hart.
Gedurende een hele week werd er haast van niets anders gesproken in het dorp.
En het was nogmaals De Moor, die zich in een langdradig en wrokkig artikel van
het klerikaal Fondsenblad met het antwoord belastte: hij schold Gilbert uit voor een
rustverstoorder, voor een revolutionair van de ergste soort, overgegeven aan
omverwerpende gedachten, doordrongen van de afschuwelijkste socialistische, ja,
zelfs anarchistische leerstelsels. En hij herinnerde tevens, om hem te vernederen,
aan Gilberts vroegere, meer bedekte en mislukte poging: de stichting van die
‘Vriendenkring’, waarvan

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

300
het tijdschrift zó erbarmelijk zwak opgesteld was, dat het maar éénmaal had kunnen
verschijnen, terwijl het genootschap zelf, dat sinds maanden opgehouden had zijn
enkele overblijvende leden in een zitting te verenigen, onder de algemene reprobatie
tenietgegaan was.
Overigens, het kabaal tegen Gilbert, een tijdlang verborgen, begon zich thans
openlijk te manifesteren. Hij kon de aangroeiende vijandelijkheid op het aangezicht
van de bewoners lezen, wanneer hij door de straten ging. Enkelen groetten hem niet
meer; anderen affecteerden de plaatsen te verlaten, waar hij verscheen. Zelfs in de
stad, wanneer hij, 's vrijdags, voor zijn handelszaken naar de markt ging, voelde hij
zich van een vijandige atmosfeer omringd. Zijn nu alom bekende, zo gans
buitengewone levenswijs verwekte bij de aanzienlijke handelaars en ‘bourgeois’, die
hij daar aantrof, een gevoel van minachtende nieuwsgierigheid. Spottende blikken
volgden er hem, schouders werden in 't voorbijgaan opgetrokken, onvriendelijke
woorden halfluid uitgesproken. Men noemde hem schimpend ‘le fabricant-poète’;
maar, wat onder de andere nijveraars van het omliggende een kolossale opschudding,
een echte losbarsting van verontwaardiging en woede jegens hem teweegbracht en
hem bepaald voor gek deed doorgaan, was een wijziging, die hij bij de reglementatie
van de arbeid en het loon van de werklieden van zijn fabriek invoerde: hij had het
dagelijks getal werkuren van dertien teruggebracht op tien, en met nieuwjaar, in het
opmaken van zijn balans, zijn arbeiders een evenredig aandeel in de winsten van zijn
nijverheid gegeven.
Het was als had hij een schanddaad begaan. Al de deftige, gewichtige handelaars
van heel 't kanton stroomden samen; men sprak van een gemeenschappelijk protest
te tekenen tegen een zó ongerijmde, gekke handelwijze. Een schatrijk olieslager van
Dalen wendde pogingen aan om een syndicaat van nijveraars tot stand te brengen,
dat de zaak zou onderwerpen aan de volksvertegenwoordiger van het kanton, met
het doel, hem een ontwerp van wet te doen neerleggen, waarbij zulke misbruiken,
van aard om de arbeiders van al de overige nijverheidsgestichten in oproer te brengen,
kon den verboden en gestraft worden. De ergernis van de nijve-
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raars leidde natuurlijk tot geen resultaat; maar als boosaardige weerwraak werd aldra
een gerucht verspreid: namelijk, dat Gilberts handelszaken, slecht bestuurd, gevaar
liepen, en hij, met rasse schreden, een desaster tegemoet ging. Het was als een
kolossaal net van wantrouwen en haat, waarvan de mazen zich om hem samentrokken
en waarvan hij somtijds, in een soort van duizeling, met plotselinge schokken van
toorn en opstand, de langzame, onverbiddelijk toegeregen omstrengeling gevoelde.
En wat vooral, na zijn vluchtige, steeds schaarser wordende opwellingen van hoop
en geestdrift, met een klimmende verbittering in hem aangroeide was een diep
pessimisme, uit de vermenigvuldiging van zijn ontgoochelingen ontstaan, een
pessimisme, dat meer en meer zijn uitwerksel had in een toenemende achteloosheid
en onverschilligheid voor alles.
Hij geloofde aan niets meer. Zelfs zijn strijdlust verzwakte in het bewustzijn, dat
hij voor een hersenschim te velde trok. En ook zijn vriendschap voor Eugène was
niet meer gelijk vroeger: nu hij het geheim van de jongeling kende, sloeg hij hem
bedektelijk gade, en, door overgedragen zinspelingen en half toevertrouwde,
halfgeraden bekentenissen, wist hij, dat Eugène zijn gegeven belofte, met dat meisje
af te breken, niet gehouden had. Zijn betrekkingen met haar gingen voort op bedekte
wijze, des te meer vernederend en demoraliserend. En hij voelde de moed niet meer
hem over zijn gedrag te berispen, voortaan aan alles twijfelend, zich afvragend, in
zijn gekwetst hart van afgewezen minnaar, of zijn vriend ten slotte geen gelijk had,
te profiteren van de liefde, om het even hoe, om het even met wie, als het maar liefde
was.
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XII
Een voorval kwam deze noodlottige gemoedsstemming nog verergeren. Op zekere
morgen, toen Gilbert zijn fabriek verliet om te gaan middagmalen, werd hem door
de meid bericht gegeven, dat een dame op hem wachtte in de salon. Zij was vroeger
nog bij hem geweest, zei de meid, doch deze kon zich de naam van de bezoekster
niet meer herinneren. Gilbert, die nu haatte visites te ontvangen, was op het punt aan
de bezoekster te laten zeggen, dat hij niet thuis was, toen iets instinctmatigs hem van
gedachte deed veranderen. Hij bracht een weinig orde in zijn toilet en opende de
deur van de salon.
Hij vond er mevrouw Terront. Zij kwam hem gans bleek voor, geldeed in sombere
kleuren, het aangezicht onder een zwarte voilette verborgen. Zij was opgestaan bij
zijn binnenkomen en reikte hem, flauw glimlachend, haar mooie, geganteerde hand.
En onmiddellijk, nadat zij zich op zijn verzoek had neergezet, begon zij hem, gejaagd
en koortsig, met een stem, waar tranen in beefden, het doel van haar bezoek uiteen
te doen.
- Mijnheer Gilbert, ik kom u, als mijn degelijkste en verstandigste vriend, over
een zeer gewichtige zaak raadplegen...
Zij hield een ogenblik op, de adem afgesneden, de stem verkropt. Maar, met
wilskracht haar ontroering bedwingend, hernam zij schier dadelijk, de stem sidderend
van ingehouden toorn:
- Mijn leven met mijn man is niet meer mogelijk. Het zou te lang zijn u al de
miseries te vertellen, die hij mij aandoet, het zij u genoeg te weten, dat het een man
is met een onverdraaglijk karakter, een jaloerse, een mensenhater, de laatste mens
van de wereld, die had mogen trouwen!...
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Zij hield nogmaals op, om haar voilette op te lichten, die haar hinderde. En, zeer
mooi nu, met haar bleke gelaatskleur en haar zwarte, buitengewoon glinsterende
ogen, voer zij voort, zonder schijnbaar de verbaasde en schier verschrikte beweging
te bemerken, waarmee Gilbert de aanvang van haar vertrouwelijke mededeling
bejegend had:
- Ook heb ik er thans genoeg van en ben ik vast besloten de echtscheiding, of
tenminste de scheiding van tafel en bed aan te vragen. Doch ik ben volkomen
onwetend in soortgelijke zaken, en alvorens mij erin te wagen, heb ik u willen
raadplegen. Gij, die zoveel dingen kent en in wie ik zulle een onbepaald vertrouwen
heb, zult mij wel willen zeggen, welke de in acht te nemen formaliteiten zijn en of
ik kans heb het verlangde te bekomen.
Zij zweeg, zij staarde hem onbewimpeld, met haar schone ogen aan, wachtend op
zijn antwoord om voort te spreken. - Mevrouw, sprak hij heel ernstig, - wat ge me
daar toevertrouwt verwondert en bedroeft mij ten diepste. Ik dank u voor uw
uitmuntende gevoelens te mijnen opzichte en voor het vertrouwen dat gij mij bewijst
met mij in zulk een gewichtige en kiese zaak te willen raadplegen, doch sta mij toe
dat ik u een vraag doe, alvorens u de verlangde inlichtingen te geven: hebt gij wel
rijpelijk, in al zijn gevolgen, het gewicht overwogen van de daad, die gij van zins
zijt te begaan?
- O mijnheer, viel zij hem in de rede, - ik smeek u, zwijg. Ik heb alles overwogen,
aan alles gedacht; ik heb geleden, ik ben verdraagzaam en geduldig geweest tot het
uiterste, doch nu kan ik niet meer, het moet eindigen, och God! het moet eindigen
of ik zal mij om 't leven brengen!
Zij barstte plotseling in tranen los, het hoofd gebukt, haar zakdoek vóór de ogen,
haar aangezicht verborgen in haar beide handen. En Gilbert, gans ontroerd, stond
onthutst, de troostwoorden versteven op zijn lippen bij die zó schielijke en zó oprechte
uitbarsting van lang verkropt wee. Een gevoel van bitterheid en droefheid greep hem
aan bij de gedachte van al de intieme en onbekende huiselijke drama's, die haar tranen
hem ontsluierden. Stellig wist hij reeds sinds lang, door horen zeggen en door eigen
waarneming, dat er wel
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eens iets schortte in het huisgezin van Terront; doch hij meende, dat deze onenigheden
slechts kortstondig en oppervlakkig waren en dat de echtgenoten in de grond toch
gelukkig leefden, want hij kon niet begrijpen, hij, die in zich al de hoedanigheden
van een uitmuntend echtgenoot besefte, dat men elkaar kon huwen en met elkander
leven, om zich wederzijds een lot van verdriet en berouw te berokkenen.
Mevrouw Terront nochtans had haar tranen opgekropt en, nog gans geschokt, met
door snikken onderbroken woorden, preciseerde zij nu haar grieven, in een
onweerstaanbare behoefte haar hart eens uit te storten:
- Sinds het begin van ons huwelijk, van de eerste dag van de huwelijksreis af, heb
ik mij kunnen overtuigen hoezeer ik mij in mijn keus bedrogen had, of liever, hoe
ik bedrogen ben geweest, aangezien het mijn moeder is, die in mijn plaats gekozen
heeft. Vooreerst, liefde voor mij gevoelde hij niet. Hij zou haar ook voor niemand
gevoeld hebben, want die man is niet in staat te begrijpen wat liefde is. Hij had niets
gezien in ons huwelijk dan ‘een vereniging van belangen’, zoals hij het, niet langer
dan acht dagen na onze echtverbintenis, in mijn tegenwoordigheid dorst heten, en
daar dit doel, door het verkrijgen van mijn bruidsschat, was bereikt, heeft hij zich
zelfs de moeite niet meer gegeven, mij één enkele van die illusies te laten, welke een
jonge vrouw in de eerste tijden van haar huwelijk toch zo volstrekt nodig heeft! Ach!
welk een leven, wat een Golgotha! Van 's morgens tot 's avonds, onophoudend en
in alles mishaagde, kwetste, ergerde, beledigde hij mij. Hij chicaneerde op de
rekeningen in de hotels, hij vond dat wij te duur reisden, alsof het geld, waarmee hij
betaalde, van hem en niet van mij kwam. In Zwitserland matte hij mij af door lange
tochten te voet, om de kosten van een rijtuig te sparen; en 's avonds, in plaats van
mij te liefkozen, hield hij mij een soort van zedenleer voor: een vrouw moest dít, een
vrouw moest dát, de liefde was maar een illusie, een hersenschim, een fabel,
uitgevonden door de dromers en de dichters, waarvan het lezen het verderf was van
de jonge meisjes, die zij verhinderden tot degelijke huishoudsters op te groeien Een
degelijke huishoudster! Wanneer hij dat onderwerp ter
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tafel bracht was het voor uren lang. Onophoudelijk, terwijl wij wandelden in die
prachtige oorden, waar alles u tot hogere en ideale gedachten stemt, in de valleien
waar de herders met de hoorn hun kudde wachten; aan de boorden van de blauwe
meren, waarover de stoomboten zweven; op de bergen met hun zwarte dennewouden
en hun zilveren gletschers; in de rijke, ruime zalen van de hotels, waar de volmaaktste
en degelijkste van de huishoudsters haar huishouding zou vergeten, overal vertelde
hij mij wat zijn ideale vrouw was: de vrouw die thuis bleef zitten, de vrouw in haar
keuken, aandachtig haar taak beijverend, haar linnen verstellend, de kousen mazend
van het huisgezin. Ach God! ach God! duizendmaal heb ik gedacht van schaamte en
van spijt te zullen sterven! En wat scheen hij mij dan lelijk, aanstotelijk, met zijn
geel, opgeblazen aangezicht en zijn ronde uilenogen! Ik kon niet begrijpen hoe ik
ooit zulk een man tot echtgenoot had willen aanvaarden. Ik was boos op mijzelf, op
mijn moeder, op al wie aan 't voltrekken van dat huwelijk geholpen had.
Doch wat de maat vulde was, dat hij jaloers werd van mij. Het was genoeg dat
een vreemdeling ietwat vriendelijk het woord tot mij richtte, dat iemand voor mij
een van die kleine voorkomendheden had, die mijn man steeds stelselmatig schijnt
te verwaarlozen, om mij in het tête-à-tête de vreselijkste scènes op de hals te halen
die een mens zich verbeelden kan. Het ging zover dat ik er weldra op aandrong onze
huwelijksreis te verkorten. Hij wilde niets liever. Wij keerden naar België terug en
installeerden ons in onze nieuwe woning. Maar daar kwam het van slecht tot erger,
want hij poogde er zijn huishoudelijke princiepen werkelijk op mij toe te passen. Ik
kwam er eindelijk tegen op. Wij kregen, op zekere namiddag, om een beuzelarij, een
hevige woordentwist. Ik dorst hem het hoofd bieden, ik weigerde zijn bevelen uit te
voeren. Daarop bejegende hij mij met zulke kwetsende uitdrukkingen, dat ik uit het
huis vluchtte en te Gent, bij mama, een schuilplaats ging zoeken. Zij weigerde schier
mij te ontvangen en 's anderendaagsmorgens vroeg leidde zij mij, met gestrenge
vermaningen, naar de echtelijke woning terug. Wanhopig bukte ik weer onder het
juk, maar niet-
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tegenstaande mijn onderwerping bleef mijn man, uit hoofde van het gebeurde, een
langdurige wrok tegen mij voeden. Gedurende vijf weken richtte hij niet eenmaal
het woord tot mij. Hij gaf zelf de nodige bevelen aan de meid en handelde alsof ik
er niet was. Toen hij zich eindelijk verwaardigde mij weer aan te spreken was het
om mij op die kalme, ijskoude toon, die hem eigen is, en die mij dieper kwetst dan
de driftigste uitvallen, met verwijten te overladen. Ik kon zulks niet uitstaan, ik
verzette mij opnieuw. Hij begon weerom te pruilen, vol minachting en
geconcentreerde woede. En, te beginnen van die dag, hadden wij regelmatige twisten,
gevolgd door verzoeningen, die er geen waren. 't Gevoel van tweedracht verscherpte
zich tussen ons, wij kregen voor elkaar een zó hevige wederzijdse antipathie, dat wij
soms elkanders tegenwoordigheid niet meer konden uitstaan, dat wij ons zouden
verscholen hebben, om elkaar niet te ontmoeten. 's Avonds van uw feest, toen wij
thuis teruggekeerd waren, heeft hij een vreselijk spektakel gemaakt, omdat hij vond,
dat ik te lang met u gedanst en gepraat had. En sinds die dag tot eergisteren had hij
niet eenmaal meer het woord tot mij gericht, toen hij eensklaps, zonder voorbereidende
uitlegging zijn maandenlang stilzwijgen brekend, mij op een zeer natuurlijke toon,
als ving hij een maar even opgeschorst gesprek weer aan, maar met in de blik een
onheilspellende uitdrukking, die ik wel ken, vroeg: ‘Ik heb gemerkt, dat mij een paar
schoenen ontbreekt; hebt gij die wellicht te verstellen gegeven?’
Het waren oude, door en door versleten schoenen, die door geen ordentelijk gekleed
mens meer konden gedragen worden. De meid had ze, op mijn bevel, aan een bedelaar
gegeven. Ik zegde het hem.
Ik zag hem schielijk van kleur veranderen, hij kruiste de armen, zijn ogen stonden
rond en boos, zijn lippen beefden van moeilijk bedwongen toorn.
‘Zijt ge gek geworden! zijt ge gek geworden!’ riep hij eindelijk tweemaal op een
klimmend beledigende toon. En hij voegde erbij met een vloek, een echte,
afschuwelijke kooldragersvloek, zoals ik hem er nog nooit had horen uiten: ‘Met
wat recht handelt ge zo? Wie heeft u vergund mijn
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kledingstukken op straat te werpen?’
Ik weet niet wat er op dat ogenblik in mij omging, men is zichzelf niet steeds
meester en de verontwaardiging vervoerde mij; althans een soort van blinde woede
greep mij plotseling aan, ik wipte op, ik spuwde hem een woord in 't aangezicht, één
enkel, dat ik, tot driemaal, met steeds aangroeiende heftigheid herhaalde: ‘Bruut!
bruut! bruut!’ Mevrouw Terront was opgestaan, meegesleept door haar verhaal, de
arm dreigend naar Gilbert uitgestoken, de wangen rood, de ogen schitterend en
uitdagend, alsof de gedwongen heer en meester, die zij haatte, nog vóór haar stond
en haar opnieuw beledigd had. En in die houding, omringd van het weelderig kader
van de salon, waarin een bescheiden halfduister zweefde, was zij nog schoner dan
ooit, van een troeblante, overweldigende schoonheid, die Gilbert diep aangreep en
ontstelde. Zijn keel was droog, zijn hart klopte geweldig, hij kon de blik van haar
niet afwenden. Hij zag vooral met een obsederende halsstarrigheid het fijn, zwartachtig
donsje dat haar bovenlip bedekte, een schim van kneveltje, licht als een schaduw,
die zich scheen te verlengen, te accentueren om de rode, een weinig geopende mond
met zijn parelwitte tanden, haar ganse gelaat met een zo onweerstaanbare uitdrukking
van hartstocht en wellust verlevendigend.
Het kwam hem schielijk voor alsof ze zich gans voor hem ten offer bracht en een
hevige begeerte schoot hem door het hele lichaam: de bruuske, driftige begeerte haar
in zijn armen te sluiten, haar hartstochtelijk tegen zich aan te drukken, haar met
tederheidswoorden en zuchten op de aanbiddelijke mond te kussen.
Maar hij sidderde, hij sloeg hevig de hand aan zijn voorhoofd, gans bleek en
ontsteld, als om die malle gedachten uit zijn brein te verjagen. Een vlijmend gevoel
van zelfverwijt en schaamte maakte zich van hem meester; hij voelde zich reeds
plichtig alvorens gezondigd te hebben. Het gestreng, misprijzend gelaat van mijnheer
Terront rees op voor zijn geest, gevolgd door het verleidelijk en kwellend beeld van
Irène, die hem ook met een minachtende verwondering aanstaarde. Doch zijn
ontsteltenis was te groot; de notie van
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het eerlijke verwarde zich in hem met het aanlokkelijke van het kwade; zijn verstand,
zijn ziel, zijn ganse wezen werd een gelijkertijd folterende en verrukkende chaos
van verzuimd plichtbesef en van goddelijk genot, waarin 't bewustzijn van de
werkelijkheid hem meer en meer ontsnapte.
Kon zij wellicht iets van die tegenstrijdige, overweldigende gevoelens op zijn
ontstelde gelaatstrekken lezen? Begreep, gevoelde zij wat er in hem omging?...
Schielijk werden haar ogen gans zacht, met die peilende, strelende uitdrukking, die
hij er zo menigmaal, met een soort van angst, in waargenomen had; en haar stem
kreeg een zonderlinge, als het ware zwak-ontroerde intonatie, terwijl hij blozend,
met een glimlach en ten gronde geslagen blik fluisterde:
- En men verwondert er zich dan nog over, dat enkele vrouwen, die zo een
echtgenoot hebben, soms elders hun troost zoeken...
Werktuiglijk kwam hij een stap nader en maakte een verwilderd gebaar met de
hand, als om haar eigen woorden tot getuigen te nemen.
Zij richtte 't hoofd weer op, zij vestigde haar blik op hem, peilend, lang. En
eensklaps sloten haar ogen zich geheel, haar hoofd zeeg achterover in de zetel, met
een onbeschrijflijke glimlach op de lippen, terwijl haar beide handen als het ware
zoekend, vragend weer naar voren strekten.
Onstuimig, zonder verdere redeneringskracht, greep hij die handen vast, trok haar
geheel tot zich. Hij kuste haar hartstochtelijk op de mond, hij hield haar lenig lichaam
tegen zijn borst geprangd. Zij wendde geen poging tot afwering aan.
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XIII
Gilbert had nauwelijks zijn misstap begaan, toen het hem reeds diep berouwde. Wel
kon hij zichzelf enigszins verontschuldigen met de gedachte dat hij dit avontuur niet
gezocht had en dat mevrouw Terront zelf zich om zo te zeggen ten offer had gebracht,
doch dit alles belette hem niet te beseffen dat hij een schanddaad had gepleegd
tegenover de man, die, hoe weinig sympathiek, toch zijn bondgenoot en vriend was.
Ook deed Gilbert terstond de plechtige eed geen tweede maal te vervallen in een
fout, waarin hij, behalve een ogenblik genot, niets dan bitterheid en spijt gevonden
had. Ware Gilbert een mens geweest, die zijn geweten met een uiterlijke schijn van
eerlijkheid kon tevreden stellen, hij zou gemakkelijk alle gevoel van wroeging
overwonnen hebben om heimelijk te genieten van een liefde, die op een zo aangename
wijze de eentonigheid van zijn jongelingsleven kwam storen. Doch neen; zelfachting
was hem onontbeerlijk, en dit gevoel was nu in hem gekrenkt, hij waande zich gedaald
tot het peil van een verachtelijke wellusteling, hij, voor wie de reine, deugdzame
liefde in het huwelijk het grootste geluk, de essentie zelf van het leven zou geweest
zijn.
Gedurende verscheidene dagen verkeerde hij in een staat van volkomen
ontmoediging. Zijn karakter werd meer en meer verbitterd, zijn pessimisme nam toe,
hij kwam tot de overtuiging, dat de liefde, zoals hij die gedroomd had, niet bestond,
dat er niets was dan laagheid, vuigheid en bedrog. En hij kwam in opstand tegen die
gedachte, hij werd boos op mevrouw Terront, die hem zijn laatste illusies ontnomen
had, die hem had doen vallen in die afgrond van vernedering en schande, waar zijn
tot dus toe ongeschonden fierheid van eerlijk man terneergeslagen lag. Waarom was
die vrouw in zijn armen gevallen? Hij beminde haar niet, hij begeerde

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

310
haar niet, zij had hem steeds een gevoel van onrust, van schrik, bijna van verwijdering
ingeboezemd. Hij had er wellicht het voorgevoel van gehad, dat zij hem eens bepaald
in het verderf, onherroepelijk in de afgrond zou werpen? Ah! nu lag hij erin, en tot
op de: bodem! Hij had een onherstelbare misdaad bedreven en een vreselijke
wilskracht zou hij te gebruiken hebben om niet heel en al te verdrinken in de
walgelijke modderpoel waarin hij gedompeld was.
Met al zijn krachten besloot hij nogmaals mevrouw Terront te ontwijken, haar te
ontvluchten. Hij schreef haar niet, zoals zij het hem verzocht had; hij ging haar niet
bezoeken op de dagen dat haar man afwezig was; en op een morgen, dat zijzelf naar
zijn huis kwam, had hij de moed haar door de meid te laten berichten, dat hij afwezig
was. Hij weigerde nog alleen te zijn met haar, hij vreesde uit lafhartigheid in zijn
misdadige zwakheid terug te vervallen; en, om die schande te ontgaan, had hij zich
nog hartstochtelijker dan ooit aan de met Eugène aangevangen onderneming
toegewijd.
Het weekblad De Strijd om het Licht verscheen voortdurend regelmatig en de meer
strijdzuchtige, aanvallende houding van de twee jongelieden had hun trapswijs, in
het dorp en in 't omliggende, alle achting ontnomen en hun een aantal, weldra openlijk
verklaarde vijanden op de hals gehaald. Totdustoe nochtans had de geestelijkheid
zich slechts van ver met de zaak bemoeid. Wel had de pastoor eens vaaglijk gepredikt
over de snode invloed van slechte boeken en gazetten, duidelijk genoeg althans opdat
al de aanhoorders zouden begrijpen op wie er gezinspeeld werd; doch behalve dit
sermoen en de anonieme, steeds aangroeiende vijandelijke gezindheid die zij om
zich heen gevoelden, had men hen nog betrekkelijk met rust gelaten.
Maar die toestand zou veranderen. Een grote zending, een van die gedenkwaardige
novenen, die zich eerst om de zes of zeven jaren op de dorpen vernieuwen en
gedurende welke vreemde paters in vreselijke sermoenen de dorpelingen terroriseren,
was op Lovergem aanstaande. Men sprak reeds van niets anders meer in 't dorp, men
verwachtte er de komst van de paters redemptoristen met een gemengd gevoel
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van schrik en van verlangen.
Gilbert had de gelegenheid te baat genomen om in zijn weekblad een uitvoerig
artikel te publiceren over de zedelijke strekking van dergelijke zendingen. Hij had
de grove knepen van die predikatiën ontsluierd, de jacht op brutaal effekt, de
dom-bombastische volzinnen, de stelselmatige bedoeling het bekrompen en verschrikt
auditorium door de overdreven beschrijving van afschuwwekkende taferelen te
overweldigen. En hij wees op de verderfelijke, demoraliserende invloed, die zulke
sermoenen op de ongeleerde, lichtgelovige aanhoorders uitoefenden. ‘'t Is ontstichting
voor het volk,’ schreef hij. ‘Na zulke predikatiën, in plaats van zich het hart verheven
te voelen, komt de boer, de werkman, die de woorden van de pater in zich opgevangen
heeft, nog dommer en nog meer bekrompen van gedachten thuis dan naar gewoonte.
Hij heeft niets dan een indruk van afkeer en gruwel ondergaan, hij voelt zich dieper
dan ooit in zijn afgrond van onwetendheid en slavernij verzonken. Maar dit is juist
het doel, dat zij, die prediken, beogen. Zij verloochenen en verraden de heilige
zending, die zij beweren van God ontvangen te hebben; zij vernederen de harten die
zij zouden moeten verheffen; zij spannen samen met de onderdrukkers van het volk;
zij volgen werkelijk het wachtwoord, dat men hun verwijt tot de machtigen van de
wereld te roepen: Houdt gij, bezitters van de wereldlijke goederen, de geringen arm;
wij, de beschikkers van de spirituele kracht, zullen ze dom houden om gezamenlijk
met u over hen de heerschappij te voeren!’
Dit artikel, weinige dagen vóór de aankomst van de redemptoristen verschenen,
bracht in Lovergem een overgrote opschudding teweeg. Het ganse dorp kwam als
in oproer, eenieder riep dat het een wraakroepende schande was. Binnen drie dagen
tijd ontving Gilbert een tiental naamloze brieven, vol van de grofste beledigingen en
de vreselijkste bedreigingen. Vuilnis werd vóór zijn huis gestrooid; een nacht schreef
men met krijt op zijn deur: weg met de vervloekte geus!, een volgende nacht werden
al de ruiten van de vensters van zijn fabriek, die uitzicht hadden op de vaart, met
stenen aan stukken geslagen. En nu begonnen hem ook zijn
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vroegere gezellen te ontwijken: Lauwereijnssens, bang voor het verlies van zijn
dweepzuchtige clientèle, dorst met hem niet meer op straat verschijnen; Mortelmans
liep ergens in een huis wanneer hij hem zag naderen; Speleers, De Cort en Van der
Stegen, die hij eens te Gent ontmoette, namen vluchtig en van ver voor hem hun
hoed af, en verhaastten de stap, als bang dat hij hen mocht aanspreken. En alleen
Pinnoy, slechte bondgenoot, die de geestelijken aanrandde zonder overtuiging, jubelde
en pochte, wel ten onrechte, op zijn medewerking in het opstellen van 't weekblad,
ondanks de vele moeilijkheden en berispingen, die zijn domme en gemene uitvallen
hem, vanwege de klerikale dorpsoverheid, op de hals haalden.
Eindelijk kwam een gerucht in omloop: de eerwaarde paters redemptoristen hadden
bewust artikel gelezen en een van hen zou er, in een sermoen, duchtig op antwoorden.
Het was gedurende acht dagen de grote en hartstochtelijke verwachting van het
ganse dorp. De heren paters waren aangekomen, de predikatiën volgden elke avond
elkander op, in een ongehoorde toeloop van volk uit Lovergem en al de omliggende
gemeenten. Er kwamen zelfs lieden uit Akspoele en Brakel, dorpen, die wel anderhalf
uur ver gelegen waren, Ten gevolge van aanhoudende regens waren de wegen in
modderpoelen veranderd; de gelovigen die te lande woonden, moesten zich van
lantaarns voorzien om in het donker hun weg te vinden; en eens, op een avond van
afschuwelijke storm, was een tachtigjarige boer van Bavel in een sloot gevallen en
erin verdronken. Reeds hadden de paters gepredikt over de Biecht, over het Vagevuur
en de Hel, en elke avond verkondigden zij, vanuit de predikstoel, het onderwerp van
het volgend sermoen. De geesten waren opgewonden, de schrik en het verlangen
klommen van dag tot dag hoger in het dorp. Het was de bevolking geterroriseerd,
het afgrijzen van de verdoemenis verspreid in het klagend, onheilspellend getamp
van de klokken over de bange hoeven; de naderende wraak van de Almachtige
zwevend in het mistig-grauwe schemeruur over de dode, naakte velden. En het was
ook het opstandsgebrom van 't fanatieke volk, het het volk dat gebiedend-dringend
zijn boetend slachtoffer
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eiste, het slachtoffer dat zou betalen voor allen, waarvan de opoffering het loodzwaar
gewicht, de schrikkelijke calamiteit, die op alle gemoederen drukte, zou doen
verdwijnen. En de woede, de verontwaardiging stegen ten top; men begon te vrezen
dat er over ‘de geus’, zoals Gilbert nu algemeen geheten werd, niet zou gepredikt
worden, toen de lang verwachte tijding eindelijk verkondigd werd:
- Morgenavond, om zes uur, sermoen van de eerwaarde pater Degerickx, over de
slechte boeken en gazetten!
Dát was het! Een lange rilling liep door het ineengeperste auditorium: de volgende
dag zou er eindelijk over ‘de geus’ gepredikt worden!
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XIV
Gilbert en Eugène werden er door Pinnoy van verwittigd en, met een soort van
moedwil, om te tonen dat zij voor de hevige aanranding, die hun wellicht zou te beurt
vallen, niet bevreesd waren, besloten zij die avond ook ter kerke te gaan, om het
sermoen aan te horen.
Het volk begon er langs de beide wijd geopende zijdeuren toe te stromen, toen zij
binnentraden. Zij waren opzettelijk een weinig vroeg gekomen, om een goede plaats
te hebben, en, daar er, op zulke dagen, voor niemand voorbehouden werden, hadden
zij die gekozen, welke hun het best beviel, een zogenoemde ‘lijst’ voor twee personen,
onder het oksaal, die, op gewone kerkelijke plechtigheden, door twee leden van de
gemeenteraad bezet werd. Van deze plaats konden zij duidelijk de ouderwetse, tegen
een pijler bevestigde predikstoel en verder het koor ontwaren; en zij overzagen ook
de ganse kerk, bestaande uit een hooggewelfd schip in het midden en twee kleinere
zijbeuken, door massieve steunpilaren met arcaden van elkaar gescheiden. Het
hoogaltaar stond als verlaten, door een zestal waskaarsen ternauwernood verlicht;
en ook het zestal lampen, die, onder hun zinken lichtweerkaatsers, hier en daar aan
lange zinkdraden hingen, verspreidden slechts een flauwe, weifelende klaarte, die
het ruim gebouw in een onhuiselijke, bijna akelige schemering gedompeld liet.
Alsdan, gedurende het halfuur wachten, dat hun overbleef, sloegen de beide
vrienden met belangstelling gade, wat er s om hen heen gebeurde.
De toevloed van de gelovigen vermeerderde, verdrong zich, perste zich ineen, met
het aanhoudend en verdoft getrappel van een kudde vee. Het waren werk- en
ambachtslieden, boeren, kleine burgers, meest allen in werkpak en op klom-
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pen, het hoofd bedekt met een vuile pet, die zij, reeds alvorens zij gans binnen waren,
schuchter en eerbiedig in de hand namen. De vrouwen, zeer talrijk, waren schier
allen onder hun lange, zwarte, onsierlijke kapmantels verborgen. Buiten was het een
akelig weer, een avond van kletsende regen en grollende wind; en allen spoedden
zich binnen, de regenschermen druipend, de klompen beslijkt, plassend in de
modderpoel, die zich gevormd had rond het wijwatervat aan de ingang, waarnaar zij
allen hun natte, reikende handen uitstaken. Zij sloegen een kruis, gingen naar de
hoog opeengestapelde hoop stoelen, die naast de eerste pijler stond, namen er een
van af en verdwenen ermee in de kerk, die van een dof en aanhoudend rumoer bleef
weergalmen.
De beide vrienden keken vol belangstelling naar dit schouwspel, dat ze sinds jaren
niet meer bijgewoond hadden. Zij vergaten, dat zij zich daar als vijanden bevonden,
als uitdagers op wie de binnengekomen gelovigen reeds blikken van verbazing en
toorn begonnen te vestigen, zij waren geheel en al aan hun gewaarwordingen en aan
hun opmerkingen overgeleverd. Wat een schouwspel! Zij staarden hen allen aan, al
die hun voorbij gingen, en op nagenoeg ieder van die aangezichten vonden zij dezelfde
stempel van domheid, verdierlijking, van blind, bekrompen, onverdraagzaam
fanatisme terug. En een soort van verschrikte verbaasdheid overweldigde Gilbert bij
de gedachte, dat het zulk een volk was, dat hij gedroomd had te verheffen, te
beschaven en te verlichten.
Maar niet alleen de lagere klassen, weldra ook al de betere standen van de
dorpsbevolking waren daar vertegenwoordigd. Gilbert en Eugène zagen beurtelings
mijnheer Biebuijck, de dikke, rosse brouwer, mijnheer Bické, de grijze, barse dokter,
Fitor, de herbergier, de kolenkoopman en de kruidenier binnenkomen, die zij tijdens
de verschijning van hun eerste nummer in de herberg de Appel aangetroffen hadden.
Daarna de vrederechter Spittael, de preutse, schatrijke boerenjuffers Pisson, de
oliefabrikant Moentjens, de oude, gepensioneerde hoofdonderwijzer Roegiers en
zelfs mijnheer de la Villepotière, een oud-jonkman, een vrek, die gans alleen met
een knecht een vervallen kasteeltje la Spi-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

316
loncke bewoonde. De toeloop was algemeen, alleen de kreupelen, de zieken, zij die
te jong of te oud waren, en zij die hun huis volstrekt niet konden verlaten, waren niet
gekomen. Maar wat Gilbert een slag in het hart gaf, wat hem een hele poos schier
ongelovig liet, was de verschijning van Lauwereijnssens, die binnenkwam met zijn
vrouw en twee van zijn kinderen. Wat! die kwam hier ook! En wel als een gelovige,
als een goedkeurder, als een slaaf van de geestelijke dwang, als een vijand van zijn
vrienden, die hij straks vanuit de predikstoel zou horen verdoemen! O die lieden, die
vrouw en kinderen hebben, die een zekere rang willen houden en slechts een gering
fortuin bezitten, wat al opofferingen, wat al lafhartigheden soms, moeten zij zich
niet getroosten! Want Lauwereijnssens was geenszins een verrader in de grond; meer
dan eens, alhoewel op een onbezonnen, onstandvastige wijze, had hij blijken van
onafhankelijkheid en vrijzinnigheid gegeven; maar hij moest in het onderhoud van
zijn huisgezin voorzien en dit was voldoende om hem ten slotte ter willekeur van de
almachtige geestelijkheid te stellen.
In de kerk was het verdoft gedruis en het gedrang vermeerderd. De ineengeperste
menigte vulde nu de drie beuken, de beide hoge stapels met stoelen aan de twee
ingangen waren tot niets gesmolten. Te allen kante hoorde men kuchen, hoesten,
neuzen snuiten; en, in de bevangen atmosfeer die daarbinnen heerste, steeg van
lieverlede uit al die natte kleren en uit al die samengedrongen lichamen een walgelijke
geur; op, die afzonderlijke stank van de buitenkerken, die voorkomt als een mengsel
van onzindelijke lichaamsuitwasemingen en verzuurd, rans beestenkooksel. De twee
jongelingen hadden hun zakdoek te voorschijn gehaald en hielden deze op de mond
gedrukt, door een aangroeiende walging overweldigd, zich met een gevoel van angst
afvragend hoe zij het daar tot het einde zouden uithouden. Sinds enkele stonden hield
Gilbert, die, een weinig kortzichtig in het halfduister van de lampen, zijn knijpbril
had opgezet, de blik gevestigd: op een reeks vrij gebleven stoelen, met roodfluwelen
leuning, in het midden van de kerk. Op ieder lag een gebedenboek; stellig waren zij
voor voorname bezoekers bestemd.
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Zij schenen bewaard te worden door een man, een dienstknecht, opzettelijk daartoe
vooropgezonden; en Gilbert vroeg zich af wie daar wel mocht komen zitten, toen
een hele rij personen, dames en heren, voorbij hun ‘lijst’ passeerden, zich met moeite
een weg door het achteraan in de kerk rechtstaande gepeupel banend. Een kreet
versmachtte in zijn keel, hij stiet hevig zijn vriend in de zijde, om hem de
voorbijgangers te doen opmerken: het waren mijnheer en mevrouw De Moor,
vergezeld van hun twee dochters en van hun zoon Jozef en gevolgd door mijnheer
en mevrouw De Cock met Irène. Bleek, met bonzend hart, zag Gilbert hen tot de
reeks bewaarde stoelen naderen en er zich neerzetten. Toen staarden de beide
jongelingen elkaar onthutst, stom van verbaasdheid en ontmoediging aan. Wat!
droomden zij niet? Waren zij niet de speelbal van een nachtmerrie? Was dat wel hij,
dokter De Cock, van Amertinge, het onbetwiste hoofd van de kantonale, liberale
partij, hij die, tijdens de stichting van de Vriendenkring, geklaagd had, dat men, in
het programma, de leden niet genoeg tot de strijd tegen de klerikale heerschappij
aanwakkerde! Hij... en zijn vrouw... en zijn dochter!... Ah!...
In zijn verbaasde droefheid mengde zich voor Gilbert een vlijmend gevoel van
smart en van vernedering bij de gedachte dat zij, Irène, die hij zo vurig bemind had,
zich daar nu, als een bekrompen kwezel, te midden van de kudde in die verpeste kerk
bevond om hem, wiens grootmoedig hart zij zo slecht begrepen had, door de goot te
horen sleuren. En, tot toppunt van ellende, voelde hij ook dat hij, ondanks alles, haar
nog steeds beminde. Het was de eerste maal dat hij haar terugzag, sinds het avondfeest
in zijn tuin. Slechts enkele passen afstand verwijderden hem van haar, hij kon al haar
bewegingen, haar houding, tot de geringe bijzonderheden van haar toilet waarnemen.
Hij ontwaarde, toen zij het hoofd een weinig rechts of links wendde, de frisse blos
van haar wangen, de kleine, blonde kroezellokjes in haar hals, de elegantie van haar
zwierige gestalte; hij voelde haar om zo te zeggen gans dicht aan zijn zijde leven en
ieder van die kleine opmerkingen was hem een steek in 't hart, bij de kwellende
gedachte, dat een onoverschrijdbare afgrond hem
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toch voor eeuwig van haar scheidde, dat al die troeblante bekoorlijkheden
onherroepelijk en onverbiddelijk voor hem verloren waren. En toen was het ook in
hem een allesoverheersend gevoel van toorn, van jaloezie en haat tegen De Moor,
de schijnheilige dweper, wiens geluk op de puinen van zijn levensheil zou gebouwd
worden.
Maar een onderpastoor in wit koorhemd was op het somberig hoogaltaar
verschenen. De dreunende tonen van het orgel galmden onder de gewelven en het
kortstondig lof, dat steeds de predikatie van de pater voorafgaat, werd gezongen. De
kerk was thans zó proppensvol, dat geen mens er nog binnen kon; een kerkdienaar
had de beide deuren gesloten en nu hoorde men, in de tussenpozen van de lofzangen,
het eentonig gemurmel van de stem van de onderpastoor op het outer en het halsstarrig
hoesten en kuchen van de aamborstigen in hun hoeken. Een dof geharrewar ontstond
naast een van de deuren, waar de opeenhoping zó groot was, dat de neerzittenden
hun stoelen niet meer konden bewegen; en de warme, walgelijke uitwasemingen
werden steeds stikkender in dat ruim en toch te klein, bevangen gebouw met zijn
hoge, kleingeruite, boogvormige vensters, waarvan men, ter beschutting tegen de
orkaan, die met aangroeiende kracht buiten woedde, ook de beweegbare glasramen
had moeten sluiten.
Doch het lof was geëindigd en, in de predikstoel, waarop hij tersluiks geklommen
was, kwam zich de donkere silhouet van pater Degerickx vertonen. Terstond was
het als een lange, doffe rolling onder de aanhoorders en alle aangezichten keerden
zich tot hem in oorverdovend gedruis van verschoven stoelen.
Men kon hem zeer slecht zien. De kleine waskaars, die op een spijker aan zijn
zijde brandde, verlichtte enkel het buitengewoon grote koperen crucifix, dat op zijn
zwarte borst hing, en zijn aangezicht kwam onduidelijk voor, in een zonderlinge,
grauwachtige, gebrouilleerde schemering gehuld. Hij bleef een ogenblik bewegingloos
en wachtend, tot het gedruis van de verschoven stoelen en de hoestbuien van de
aamborstigen een weinig afnamen, en toen, met een zeer heldere stem, en op een
toon van boertige familiariteit, die
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aller ogen met verwondering deed opslaan:
- Mensen, sprak hij, - sta eens allen op!
Er was een korte stond aarzeling en verbaasdheid. Doch enkelen voldeden aan 't
verzoek, en 't voorbeeld werd gevolgd, was algemeen na weinige ogenblikken.
De redemptorist, de beide handen op de rand van de predikstoel geleund en het
lichaam een weinig voorovergebogen, verklaarde:
- Ik bemerk dat de mensen achteraan in de kerk te zeer opeengedrongen zitten,
terwijl er van voren nog tamelijk veel ruimte overblijft. Ik ga hun een weinig plaats
maken. En, op een bruusk opgeruimde toon, met de gebiedende stem van een officier,
die zijn soldaten commandeert, riep hij:
- Alle handen aan de leuning van de stoelen!
Sidderend, met de eenstemmigheid van een kudde, gehoorzaamden de gelovigen.
- Opgepast! riep de geestelijke. - Op het bevel van één, twee, drie! alle stoelen een
meter vooruit! Zijt gij er?... Eén... twee... drie!
Een kolossaal gedrang greep plaats, geheel het auditorium, slaafs gehoorzamend,
schoof, in een oorverdovend gedruis van verplaatste stoelen, ruim een stap vooruit.
Doch de redemptorist, in zijn predikstoel, wendde nu gemaakt wanhopige gebaren
aan:
- Ja maar, ja maar, zo verre niet! zo verre niet! ge zit op de communiebank! klaagde
hij op een schertstoon, - Een voet weer achteruit, één voet, allez!... Eén... twee... drie!
En nogmaals, tevens begeesterd en verschrikt, gehoorzaamden zij allen, in hun
onderworpenheid van kudde vee.
- C'est ça! juichte de geestelijke. - Zet u nu allen neer!
En allen zetten zich neer.
De beide vrienden, door zoveel stoutmoedigheid en autoriteit verslagen, staarden
elkander met stomme verbazing aan. Zij hadden vroeger wel eens soortgelijke
anekdoten over de priestermacht horen vertellen, doch nooit hadden zij er geloof aan
kunnen hechten.
- Welk een macht! welk een vreselijke, blinde macht, murmelde Eugène.
Gilbert bleef stilzwijgend. Hij had maar één gevoel, dat van
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een diepe, folterende vernedering, bij de gedachte, dat Irène, als een slaaf in de kudde
vermengd, met al de anderen aan’ het tiranniek bevel van de geestelijke had
gehoorzaamd.
Deze was neergeknield, het aangezicht bedekt met zijn beide handen, bijna geheel
verborgen achter de rand van de predikstoel. Hij bleef aldus, schijnbaar in diepe
bespiegelingen verzonken, gedurende verscheidene minuten bewegingloos, in de
benauwde, plechtige stilte van de ganse kerk, waartegen de storm van buiten aanruiste.
En langzaam alsdan rees hij weer op, scheen te groeien en murmelde, gescandeerd
en nauwelijks verneembaar, deze Latijnse woorden:
- Attendite a falsis prophetis. Veniunt ad vos in vestimentis ovium. die hij vertaalde:
- Wacht u van de valse profeten. - Zij komen tot u in schaapsklederen.
er bij voegend:
- Woorden getrokken uit het Evangelie van de Heilige Mattheus, zevende
hoofdstuk, vijftiende vers.
Hij zweeg opnieuw, de beide handen op de rand van de predikstoel geleund, de
stijve gestalte een weinig achterovergeheld, de blik strak vóór zich heen gevestigd
op een van de hoge, boogvormige vensters, welke wind en regen deden daveren. En
langzaam, met een stem, die eerst gedempt en slepend, trapsgewijs hoger van toon
steeg en helderder klonk, begon hij zijn sermoen.
Hij sprak eerst van de invloed van de drukpers, van de macht van de goede
publikaties om het ware geloof te helpen verspreiden. Hij haalde voorbeelden aan,
hij roemde de weldaden door de Catechismus, door de Heilige Geschiedenis, door
de aan de Godsdienst toegewijde boeken en gazetten gesticht. En hij vertelde een
anekdote: een onwetende en versteende zondaar, die weigerde aan de waarheden en
wonderen, door de priester in zijn sermoenen uiteengelegd, te geloven, maar die zich
volkomen bekeerd had en een van de vurigste gelovigen was geworden, nadat zijn
herder, die hem had leren lezen, hem met de sublieme mirakelen van de Heilige Kerk
nader had bekend gemaakt.
- Maar... wat vreselijk en noodlottig iets, wanneer die-
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zelfde macht - de drukpers - tot het verdelgen van het goede en tot het stichten van
het kwade gebruikt wordt!
Zijn stem, die harder klonk, was schielijk tot een hoger diapason gestegen; zijn
houding, nog verstramd, was die van een kampioen, die in 't harnas gaat springen;
zijn aangezicht had zich met een uitdrukking van rechtmatige gramschap bedekt.
- Dat kwaad, riep hij, - dat vreselijk kwaad, dat altijd stookt, wordt vooral gepleegd
in de grote steden, die walgelijke, wraakroepende brandpunten van zedenbederf en
goddeloosheid. 't Is door haar, dat de schrikkelijkste rampen tot straf op de wereld
gevallen zijn! Zij zijn de oorzaak geweest, dat ganse volksstammen elkaar omgebracht
hebben; zij zijn de schuld, dat het bloed van de mensen met beken heeft gestroomd!
De Franse Revolutie, die euveldaad, die in gruwelijkheid al de misdaden van het
ganse mensdom overtreft, was het werk van de slechte schriften!
- Voltaire! riep hij, - Voltaire! een van de meeste sloebers, die ooit op de wereld
gelopen hebben!... - Jean-Jacques Rousseau!... die een niet minder ondeugende kerel
was!... - En Diderot!... misschien nog de grootste schelm van de drie!... Ziedaar de
drie, voor eeuwig gebrandmerkte en verdoemde schoften, die, door hun schandelijke,
door hun walgelijke schriften, die monstrueuze euveldaad - de Franse Revolutie hebben doen ontstaan!
De toon van zijn stem was al hoger en hoger geklommen, zijn volzinnen klonken
gescandeerd, met een dreunende nadruk op sommige woorden, die in de benauwde
stilte van de kerk als slagen weergalmden, door het akelig gedruis van de storm, die
buiten gierde, begeleid. De trekken van zijn aangezicht hadden zich van lieverlede
geaccentueerd en zijn ogen, die hij nu hier en daar op de aanhoorders gevestigd hield,
kregen een boze, uitdagende fixiteit, terwijl, in de toenemende onstuimigheid van
zijn bewegingen en gebaren, het koperen crucifix op zijn borst sidderde en schokte,
bij de weifelende klaarte van de waskaars, die naast hem stond, korte, doffe vlammen
schietend.
De gretige, met schrik bevangen toehoorders hingen aan de lippen van de predikant,
de mond open, de uitgezette ogen
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op zijn aangezicht gevestigd; en de aangrijpendste stilte heerste, zelfs de hoesters en
de kuchers zwegen, ineengekrompen in hun hoeken. Alsdan beseffend, dat hij zijn
auditorium in beslag genomen had, riep de pater met een bulderende stem, de
sidderende rechterhand omhooggeheven:
- Maar!... in deze tijd van uiterste verdorvenheid en snoodheid, vindt men ze niet
alleen meer in de grote steden, die geschandvlekte schurken, men treft ze lieden ten
dage ook op de buiten aan, in de deugdzaamste, in de vreedzaamste dorpen, waar tot
dus toe de Godsdienst steeds geëerbiedigd en geheiligd was geweest! ...
Hij hield opnieuw op en zijn woedende blik, 't zij toeval, 't zij men hem van de
tegenwoordigheid van de twee jongelingen verwittigd had, ging hen rechtstreeks
treffen in hun ‘lijst’, onder het oksaal. Terzelfder tijd wendden zich alle hoofden in
die richting om en honderden ogen keken sterk en uitdagend Gilbert en Eugène aan.
Zij verpinkten niet; Eugène, ietwat ontroerd, stiet met de elleboog zijn vriend in de
zijde, als om hem te verwittigen, dat het er nu voorgoed zou op los gaan; doch Gilbert
had maar één enkel iets waargenomen: hij had Irène het hoofd zien omwenden, als
al de anderen, hem vlug aanschouwen en dan onmiddellijk de blik van hem afkeren,
met als het ware een huivering van schrik, als had zij de Antichrist gezien. En die
enkele blik, waarin hij haar afkeer van hem had gelezen, had hem vreselijk doen lijd.
Doch de redemptorist had zijn sermoen hervat, en nu geëxalteerd, predikte hij niet
meer, maar schreeuwde, huilde, de ogen vlammend, de beide armen, trillend van
verontwaardiging, naar de ‘lijst’, onder het oksaal, uitgestoken:
- Ja, er zijn er!... er zijn er tot in dit dorp van Lovergem, eertijds zó onbevlekt, zó
heilig, dat het de omringende dorpen tot voorbeeld strekte! En zij zijn des te
gevaarlijker daar zij zich, om hun euveldaden te bedrijven, onder de dekmantel van
de deugd pogen te verschuilen! Zij hebben zich, o gruweldaad! een kenspreuk durven
toeëigenen, die zij zonder schaamte tot hun voordeel uitbuiten, de heilige kenspreuk
‘Sursum Corda!’
Zijn stem had schielijk, als in een smekende invocatie, een
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toon van klagende, biddende weemoed aangewend:
- Sursum Corda!... verheffen wij onze harten... worden wij beter, groter,
edelmoediger!... o heilige woorden, hoe zijt gij in de kuil van die goddeloze
kerkvervolgers verdoold geraakt! Wat!... zij..., de lasteraars, zij durven zich van u
bedienen, zich met u wapenen, om, in uw naam, hun onnoemelijke schanddaden te
bedrijven!... Wanneer zij hun omverwerpende leerstelsels verspreiden, die de
maatschappelijke standen tegen elkander zullen opjagen, 't is met de zinspreuk Sursum
Corda! op de lippen!... Wanneer zij het bloed van de burgers vragen, wanneer zij
moord en brandstichting beramen, wanneer zij de wereld tot een nieuwe catastrofe,
tot een tweede Franse Revolutie leiden, 't is bij 't geluid van de oorlogskreet Sursum
Corda!... en zelfs wanneer zij het ware Geloof, de enige Katholieke Godsdienst
aanranden is het nog, o ongelooflijke, ongehoorde monstruositeit! het geheiligde
Sursum Corda! dat zij ter hulp durven inroepen!!...
Zijn toon was weer veranderd, hij had zich van die kenspreuk geëmpareerd, hij
herhaalde ze met een klimmende nadruk, met uitpuilende fonkelende ogen, met een
briesende, donderende stem, die schallend aan vier hoeken van de kerk weergalmde,
door krakende vuistslagen op de rand van zijn daverende predikstoel bekrachtigd.
En hij uitte zijn woorden om zo te zeggen maar één voor één meer, door het
overweldigende van zijn woede geworgd, terwijl het grote koperen crucifix op zijn
zwarte borst onstuimiger schokte en danste, sombere, akelige vonken schietend:
- Wat!... de geuzen!... zij durven... zich van die heilige woorden... meester... maken!
Ah! neen neen!... Zij zullen... ze niet hebben! 't Zijn heiligschenners... dieven... aan
wie men ze weer zal ontrukken!... de gebenedijde zinspreuk!... het Sursum Corda!...
dat aan de Heilige Kerk toebehoort!... aan God!... die het ons... zijn nederige dienaars
heeft toevertrouwd! Ja!... men zal ze hen afrukken!... de Wet!... de Wereld!... het
menselijk Geweten!... alles... zal zich... tegen die lafhartige overweldigers...
revolteren!...
Opnieuw hadden zich aller hoofden, dreigend ditmaal, tot
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Gilbert en Eugène omgewend. Een onheilspellend gemurmel bromde dof in de
akelige, halfduistere kerk; en de pater die nogmaals een ogenblik gezwegen had,
door zijn eigen heftigheid bedwelmd, hervatte nu, rechtstreeks, als in een samenspraak,
vragen tot zijn aanhoorders sturend:
- Zeg mij, beminde christenen, verlangt gij een nieuwe Franse Revolutie te zien
uitbarsten?
- Zeg mij, wilt gij de kerken vernield zien, de kloosters geplunderd, de geestelijken
verjaagd?
- Zeg mij, wilt gij uw woningen in puin en as zien liggen, uw vaders en zonen
vermoord, uw vrouwen en dochters verkracht?
De woede vervoerde hem nog heviger; hij scheen uit zijn predikstoel te zullen
springen en hij antwoordde zelf, met krachtige ‘neens’ en dreunende vuistslagen op
ieder van zijn vragen, in naam van het dreigende en geterroriseerde auditorium, waar
de doffe woeling en het oproerig gemurmel onheilspellender bromden.
Eugène en Gilbert, in hun ‘lijst’, bleven steeds roerloos en stom, de blik op de
woelende pater gevestigd. Eugène was een weinig bleek geworden en een gemaakte
spotlach lag op zijn lippen bestorven, terwijl het schoon, verstandig gelaat van Gilbert
zich met een uitdrukking van moedeloze treurnis, had bedekt. Hij voelde noch
gramschap noch vrees, er was niets meer in hem dan een indruk van bittere
verbaasdheid, bij het waarnemen van het schouwspel, waarvan hij ooggetuige was.
Droomde hij? Of woonde hij een akelige realiteit bij? Was de utopie, die hij zolang
gekoesterd had, de verheffing, de beschaving van het volk dan waarlijk een zó
bespottelijke monstruositeit? Kende hij het dan niet, hoegenaamd niet, dat volk, in
welks midden hij gans zijn leven had doorgebracht? Kwam het zich eerst nu, in zijn
ware licht, met zijn eindeloze, onuitroeibare, wanhopigmakende grond van bijgeloof
en van vernedering aan hem openbaren? Zijn oog dwaalde zoekend over die
verdierlijkte aangezichten met hun woedende, op hem en op Eugène gevestigde
blikken, en bij het aanschouwen van een zo volkomen degradering, rees, hoger dan
zijn afkeer en minachting, in zijn hart een diep gevoel van medelijden op, dat
onweerhoudbare tra-
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nen in zijn ogen deed opwellen. Zijn troebele blik bleef rusten op Irène, lang,
peinzend. En te denken dat zij dáár waarlijk ook was, in 't midden van die slaafse,
ellendige kudde, zij en haar ouders! Dat zij de woorden van die gemene, tempeestende
pater aanhoorde, dat zij er geloof aan hechtte, zij die door verstandige ouders in een
verlichte levenskring was opgebracht! Dat zij hem verfoeide, dat hij haar een gevoel
van afschuw inboezemde, hij die haar zozeer bemind had en die haar zo gelukkig
zou gemaakt hebben!... Nieuwe tranen verduisterden geheel zijn ogen, een opwelling
van overweldigende twijfel en weemoed schroefde hem de keel toe. Waarom had
hij zich met het levenslot van die nederigen en onwetenden bemoeid? Met welk recht
had hij gepoogd hun die grote Illusie, die grote troost te ontnemen, die zij vonden in
de Godsdienst, in het Bijgeloof? Was het hun steun niet in de ruwe strijd om 't leven?
Hun enig ideaal, hun Sursum Corda! een mirage van hoop en toekomstig geluk, dat
hen voor al hun ontberingen en smarten van proletariërs vergoedde? Ach waarom
had hij ooit de sereniteit van hun onwetende harten gestoord en er de wrange hartstocht
doen ontwaken naar een stoffelijk geluk, dat zij toch nooit zouden bezitten?
En schielijk was het in hem als een gevoel van volkomen, uiterste verzaking. Iets
scheen in hem te breken, te sterven; hij voelde zich ineens als een vreemdeling worden
in 't midden van die menigte; hij begreep, in een zonderlinge en laatste
hartverscheuring, dat hij, op die plek, waar hij zo lang geleefd en zoveel geleden
had, niet meer beminnen, niet meer hopen, niet meer leven zou. Zijn tranen waren
plotseling gedroogd, zijn wangen bloosden, een opgewekte vlam blonk schielijk in
zijn ogen. Een zware zucht van verlossing steeg uit zijn borst; en, terwijl een zoete
gewaarwording van vrede in hem nederdaalde, was het, als zag hij eensklaps ginds
ver, heel ver buiten de sombere verpeste kerk, waarin, begeleid door het loeien van
de storm, de stem van de pater bromde, een gelukkig en verleidend visioen oprijzen,
het ongekende en gedroomde, steeds verlangde ideaal, tot het bereiken waarvan al
zijn hoop en al zijn krachten samenspanden.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

326
Nu was de predikant aan het einde van zijn sermoen gekomen. Dit was het laatste
dat hij op Lovergem zou geven, hij vertrok de volgende dag, hij zou wellicht nooit
in het dorp meer terugkeren. En in een emfatische slotrede nam hij afscheid van zijn
toehoorders. Opnieuw predikte hij niet meer, hij richtte het woord tot hen,
vertrouwelijk en bewogen, als tot gezellen en vrienden, die men voor een lange tijd,
misschien voor eeuwig gaat verlaten. En, om hen te vleien, affecteerde hij zich op
hun intellectueel peil te plaatsen, door de taal, die zulke lieden in plechtige
omstandigheden aanwenden, te gebruiken.
- Adzju!1. adzju! beminde parochianen van Lovergem! riep hij met boerse tongval,
op een gemaakt-hartbrekende toon. - Adzju! waarde, vlijtige huisvaders! adzju!
achtbare, aan uw kroost verknochte moeders! adzju! eerbiedige, gehoorzame zonen!...
adzju! zedige, vlekkeloze jongedochters!... adzju!. gij allen, die ik nogmaals uit
Satans klauwen kwam redden, en die ik wellicht nooit zal wederzien! God gave dat
mijn woorden de deugd in uw harten versterke! dat zij u dienen tot schild en tot
wapen tegen de aanrandingen van hen, die u tot het verderf willen leiden! dat zij de
bozen in de eeuwigdurende vlammen van de Hel storten! dat zij de goede en ware
gelovigen de poorten van de glorierijke hemel openen! Adzju! beminde christenen!
adzju! adzju!...
Een aantal lieden weende; de redemptorist strekte een laatste maal de beide armen
naar hen uit, als om hun allen een laatste maal de hand te drukken; en dan, langzaam
en dof, terwijl hij het teken des Heiligen Kruises maakte:
- In de naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes, amen, sprak hij,...
en hij steeg van de predikstoel. Alsdan, in een vreselijk gedrang, begon het volk de
kerk te ontruimen. Onmiddellijk had Eugène de deur van de ‘lijst’ geopend en de
beide vrienden hadden zo spoedig mogelijk; de plaats verlaten, om onder de eersten
buiten te zijn, doch het bleek aldra een onmogelijkheid. Zij bevonden zich dadelijk
omringd en meegesleept door de ineengeperste menigte,

1.

Adieu.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

327
die naar de wijwatervaten wilde. En dadelijk ook, zodra men hen herkend had,
begonnen de tot dus toe nog ingehouden beledigingen en bedreigingen luid te
brommen.
- Zou de geus nu nog op straat durven komen, met al zijn schande? riep een boer,
luidop, tot een andere, Gilbert bedoelend, die naast hem gedrongen stond.
Een honend schimpgelach steeg onder het kerkportaal op, drieste ogen staarden
uitdagend de twee jongelieden vlak in het aangezicht aan, een schielijke ruwe drukking
scheidde hen van elkander. En toen Gilbert eindelijk onder het portaal geraakte en,
door een kletsende regenbui in 't aangezicht gezweept, zijn regenscherm poogde te
openen, kreeg hij, achteraan, twee, drie, hevige vuiststoten in de rug. Hij keerde zich
om, teneinde de lafhartige aanrander te herkennen, doch terzelfder tijd kreeg hij een
nieuwe slag, en deze trof hem zó vlak in het gelaat dat zijn nijpglazen aan stukken
vlogen.
Met een kreet sprong hij gans buiten, de beide handen op zijn bloedende ogen
gedrukt. Eugène, die reeds buiten het portaal was en zijn schreeuw gehoord had, trok
hem angstig terzijde.
- Wat hebt ge? wat is er gebeurd? riep hij verwilderd.
- Eugène, sprak Gilbert met een zonderlinge, doch ternauwernood ontroerde stem,
- ik geloof dat men mijn beide ogen heeft uitgestoken.
Eugène, stom van smart en verbazing, had zijn vriend bij de arm gevat en leidde
hem haastig uit het dreigend volle, het kerkhof af. Gilbert, de ene hand steeds vóór
de ogen, had met de andere zijn zakdoek uitgehaald en hield die op zijn aangezicht
gedrukt. Hij herhaalde met zijn zonderlinge, steeds zeer kalme stem:
- Mijn beide ogen zijn verloren; men heeft mij door een vuistslag de nijpglazen
in 't aangezicht verbrijzeld. Het bloedt, o, het bloedt!...
Eugène, de ogen vol tranen, sleepte zijn vriend, steeds angstiger, haastiger door
de gietende regen mee. Het huis van Gilbert was gelukkig niet ver afgelegen. Zij
waren er na korte stonden. En dáár, bij de klaarte van een lamp, kon men de wonde
aanschouwen.
Zij was minder erg, dan Gilbert eerst gedacht had. Het ge-
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weld van de slag had hem wel de knijpbril op de ogen verbrijzeld, doch door een
gelukkig toeval waren zij niet erg gewond. De stukjes kristal hadden enkel de
oogleden, de neus en een gedeelte van de wangen gekwetst, het ganse aangezicht
met bloed bedekkend. Ook toen Gilbert, na de eerste ogenblikken duizeling, door de
hevigheid van de slag veroorzaakt, een weinig bijgekomen was en zich het aangezicht
gewassen had, haastte hij zich zijn ontstelde vriend en zijn wenende meiden gerust
te stellen.
Het zou niets zijn, hij wilde zelfs niet, dat men er nog van sprak. Hij glimlachte
nu en ondanks de grote pijn, die hij voelde, moest Eugène er herhaaldelijk op
aandringen, eer hij erin toestemde, een van zijn meiden om dokter Bické te zenden,
die zijn ogen zou onderzoeken.
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XV
Toen hoorde men, gedurende verscheidene weken, van Gilbert niet meer spreken.
Zijn weekblad hield volkomen op te verschijnen, men ontmoette het nergens meer
in 't dorp. Hij scheen zich geheel en al uit zijn gewone levenskring teruggetrokken
te hebben, zelfs met Eugène onderhield hij slechts verwijderde betrekkingen meer,
en dikwijls was hij nu op reis, soms drie, vier achtereenvolgende dagen wegblijvend.
Men vertelde ook, dat hij het personeel van zijn fabriek aanzienlijk verminderd had
en zijn arbeiders een nog geringer getal uren daags liet werken, hetgeen toegeschreven
werd aan de ongunstige toestand van zijn handelszaken, die bepaald gevaar liepen,
beweerde men. En schielijk werd een zonderling gerucht verspreid: Gilbert zou
volkomen zijn betrekking opschorsen; hij zou zijn fabriek, zijn huis, alles wat hij op
Lovergem bezat, publiek verkopen en voor altijd het dorp verlaten.
Het was de waarheid. Het nieuw, aanlokkend ideaal, opgedaagd ginds ver, in de
sombere, verpeste kerk, 's avonds van pater Degerickx' sermoen, terwijl het ganse
verleden schielijk, in een spasme van walg en smart uit zijn hart werd losgerukt en
verbrijzeld; ‘dit ideaal had zich van lieverlede aan hem opgedrongen, was in hem
opgewassen, onder schier verwezenlijkte, handtastelijke vormen, weldra in een
halsstarrig te bereiken doel, in een kwellend, vaststaand denkbeeld veranderd. Neen,
hij zou, hij wilde zijn ganse leven niet in dit bekrompen dorp slijten, te midden van
die kleingeestige, ellendige bevolking, waarvan hij de vernedering en het verval zó
loodzwaar op zich voelde drukken. Hij voelde al zijn laatste krachten en
hoedanigheden er verloren gaan, zijn ganse leven was niets geweest dan een
langdurige en smartelijke strijd tegen zijn omgeving, een aaneenschakeling van

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

330
steeds vernietigde illusies. Op tweeëndertigjarige leeftijd besefte hij met bittere
wanhoop, dat hij nog niet geleefd had, dat hij nooit weten zou wat leven was, zolang
hij in de demoraliserende sfeer zou blijven, waar het noodlot hem geplaatst had.
En nu dit voornemen van vertrekken eens in zijn geest was geankerd, waren in
hem tal van beweegredenen opgerezen, die hem tot uitvoering ervan noopten. Zelfs
in de aard van zijn betrekking vond hij een oorzaak tot verzaking van zijn
tegenwoordig leven. Zijn vroegere studiën, zijn jarenlange eenzaamheid, die hem
geleerd had alles wat om hem heen geschiedde van een objectief en persoonlijk
standpunt te beschouwen, en alles te beoordelen niet volgens de conventionele mening
van de grote massa, maar enkel naar zijn eigen overtuiging; zijn lijden en de diep
ernstige gedachten, waarvan hij zich, tijdens zijn literaire en zielverheffende
onderneming had laten doordringen; dit alles had van lieverlede, en ondanks zijn
herhaalde aanvallen van vertwijfeling, soms tot aan de grenzen van de utopie, in hem
een vurig smachten naar algemene verbetering en rechtvaardigheid ontwikkeld. Dit
smachten was het, dat hem o.a. de werkuren van zijn arbeiders had doen beperken
en hun een deel van zijn winsten had doen afstaan. En slechts toen hij die eerste,
betekenisvolle stap op de baan van de economische en sociale hervorming gewaagd
had, had hij beseft welke afgrond van onrechtvaardigheid nog de best bezoldigde
arbeider van de mildste meester of eigenaar scheidde. Hij was er bedroefd en
verschrikt van gebleven. Hij had begrepen, dat er in de tegenwoordige verhouding
tussen kapitaal en arbeid geen zuivere rechtvaardigheid mogelijk was; en de gedachte
dat hij, niettegenstaande al zijn goede wil, toch steeds onvermijdelijk van de uitbuiting
van de arbeid van zijn werklieden zou leven, had hem langzamerhand ook tegen zijn
nijverheid een soort van weerzin ingeboezemd. Een gevoel van schaamte deed hem
blozen in het besef dat hij daaraan reeds zijn tegenwoordige welstand verschuldigd
was; en nu was het zijn droom zulks af te boeten, te vergoeden, door in een
levenskring, waar men hem zou begrijpen, de stem in 't voordeel van de verlossing
van de arbeider te verheffen. Ja, ja,
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hij zou vertrekken, ginds ver, naar de centrums, van verlichting en beschaving. En
vandaar zou zijn grootmoedige conceptie zich tegelijkertijd met zoveel andere
openbaren; vandaar zou hij over deze vernederde, rampzalige gewesten de straal van
hoop en licht pogen te zenden, die hij onbekwaam geweest was hier te doen schitteren,
omdat hij door de laagheid en bekrompenheid van zijn omgeving terneergeslagen
was geweest.
Een laatste, hevige strijd nochtans ontstond in hem. Wel was hij rijk genoeg om
zonder de opbrengsten van zijn nijverheid te leven, maar hij verweet het zich een
betrekking te verlaten, die zijn ouders voor hem geschapen en bewaard hadden. Hij
voelde zich ondanks alles vastgehecht aan dat huis, waar hij geboren was, waar hij
zo menigvuldige jaren met vader en moeder geleefd had, waar zij gestorven waren,
waar hij toch eindelijk ook had willen leven en sterven. Ja, zelfs de treurige
herinneringen aan de smarten, die hij er geleden en de strijden, die hij er geleverd
had, ankerden hem aan die plek, waar zo menige van zijn illusies begraven lag.
Voor een ogenblik alsdan voelde hij zich weer aan 't verleden verbonden. Het
kwam hem voor, als zou hij nooit de kracht bezitten, de oude trouwe woning voorgoed
bepaald vaarwel te zeggen. Toen zag hij van zijn ontwerp af, hij wilde er niet meer
aan denken, hij verwijderde die gedachte, als een kwellende, onbereikbare
hersenschim. Maar de obsessie kwam terug, scherper, heviger dan ooit, vertienvoudigd
in kracht door de veronderstelling van deze uiterste, ook vernietigde illusie. En zo
was het in hem een bestendige, steeds vernieuwde strijd voor en tegen zijn tiranniek
verlangen, toen een vreselijke gebeurtenis bepaald zijn laatste aarzelingen deed
verdwijnen.
Sinds hij de gedachte koesterde het buitenleven vaarwel te zeggen, en vooral sinds
hij gevoelde, dat hij, niettegenstaande de rusteloze strijd, die in zijn binnenste
gestreden werd, toch eindigen zou met zulks te doen, had ook een andere spijt, waarin
zich een zonderling gevoel van weemoedvolle vertedering mengde, zich trapswijs
van hem meester gemaakt: de spijt, het hartzeer van die buiten, van die natuur, die
hij zozeer bemind had en waarvan hij zo wel de poëzie

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

332
begreep, te verlaten.
Ja, hij beminde haar en treurde om haar verlies. Hij sympathiseerde met haar, als
met een andere miskende; en nu de jaren en jaren lange gemeenschap, waarin hij
met haar had geleefd, op een einde liep, gevoelde hij de behoefte zich voor de laatste
dagen nog inniger met haar te vereenzelvigen, als wilde hij, voor het afscheid, en al
ware het ook maar in een kwellende verbeelding, iets van het levensheil genieten,
dat hij er zó vurig en zó vruchteloos gezocht had. Overdag verliet hij schier zijn huis
niet meer. Het dorp, de bewoners, alles was voor hem gehaat geworden; maar zijn
genoegen, zijn hartstocht, zijn bijna ziekelijke hartstocht was, te gaan wandelen, te
dwalen, 's avonds, 's nachts, alleen in 't eenzaam en verlaten veld.
Het was in het begin van juni; hij ging gewoonlijk buiten langs achter, langs de
fabriek, volgend een korte wijl de oever van de vaart, en schier onmiddellijk was hij
in 't volle veld. Vóór hem lagen de uitgestrekte weiden, in wazig grauw gehuld, met
grote en kleine hooioppers bezaaid, omzoomd door 't zwart van de wouden in de
verte. Langzaam wandelde hij door, de voetstappen verdoofd over het kortgeschoren
gras, luisterend naar de vage geluiden van de mysterieuze zomernacht. De zoele lucht
was geurig van de uitwasemingen van het hooi, de krekels lispelden hun vreedzaam
lied, het hol geblaf van een waakhond weergalmde klagend in de verte, een houten
molen, op een hoogte, strekte op het nog blondachtig grauwe van de gezichteinder
in 't westen, het zwart, gekruist geraamte van zijn naakte wieken uit. Toen rezen
verre, verre jeugdherinneringen weer in hem op. Hij herinnerde zich andere,
soortgelijke avondwandelingen, alleen, met vrienden, in 't gezelschap van zijn moeder.
De nacht verzwaarde om hem heen, de hooioppers namen onduidelijke, fantastische
vormen aan, een klokje, in de verte,, klepte in de avondrust en zweeg. Hij vleide zich
halvelings in een van de oppers neer, ontstak een sigaar, zonk achterover, de blik
verdwaald in het onbepaalde, volgend de schimmen van zijn dromerijen, weemoedig
en ontroerd. En in de grote, plechtige bespiegeling en stilte van de Natuur onderging
hij het scherp, kwellend gevoel van zijn volkomen een-
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zaamheid en verlatenheid. Hij voelde zich als te midden van een woestijn, zonder
leven en zonder grenzen, en dat leven, hetwelk hem hier ontbrak, hij besefte het,
ginds ver, overal rondom zich heen, achter die vage, treurige horizon, waarin hij
steeds gevangen zat. Toen stond hij op, gefolterd, en snelde vooruit, als om dat leven,
dat onverjaagbaar ideaal, hetwelk hem zo machtig aantrok, tegemoet te lopen. Maar
plotseling hield hij weer stil, angstig, gejaagd, vol kwellende twijfel. Neen, neen, 't
geluk was ginder niet, ginds ver, achter die onbekende horizon, hier was het, hier in
de eenzaamheid, in de bestendige gemeenschap met de wonderbare Natuur, waarvan
zijn verfijnde zintuigen tot folterens toe, de schoonheid en de poëzie smaakten. En
vurig smekend riep hij nogmaals het denkbeeld van de beminde Vrouw en van de
Wederzijdse Liefde in, die deze vrijwillige ballingschap tot een paradijsleven zou
herschapen hebben.
Doch kort van duur was zijn zalige geestdrift. De treurige, onverbiddelijke
werkelijkheid drong zich weer aan hem op en, terneergeslagen, boog hij het hoofd.
Neen, neen, voor hem was alles hier gedaan, alles volbracht. Zijn vroeger levensideaal
was dood en begraven; nooit zou 't uit het graf weer verrijzen. 't Geluk, dat hij zo
vurig verlangd had, dat hij een ogenblik had menen te bezitten, was te groot, te
schoon, te volmaakt, het was niet bereikbaar. Toen stegen diepe zuchten uit zijn hart,
terwijl zijn droeve ogen peinzend in de steeds verduisterende verte staarden. En
langzaam, ontmoedigd, hervatte hij zijn zwervende tocht door de velden, dikwijls,
als onbewust, uren wegs afleggend, de geest door de somberste gedachten bevangen.
Een nacht dat hij zo dwaalde, hoorde hij plots, op korte afstand van zich, het geknal
van een vuurwapen.
Hij richtte 't hoofd op, een weinig verschrikt; hij bemerkte met verwondering, dat
zijn stappen hem, na een lange omweg, tot dicht bij het landgoed van mevrouw
Durand hadden geleid. En schielijk ook ontstond het bewustzijn in hem, dat het
geweer- of revolverschot van daar gekomen was.
Het feit had wellicht niets buitengewoons in zich, het was waarschijnlijk een
wildstroper, die een haas had geschoten; en niettemin voelde Gilbert zich door een
zonderling-onaan-
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gename indruk overweldigd, door een soort van vrees, die hem daar schielijk, de
wenkbrauwen gefronst, de adem opgehouden, 't gehoor gespitst ter plaats genageld
hield.
Hij vernam echter niets meer, niets dan het gezang van een nachtegaal, die
plotseling, als had die losbranding van een vuurwapen hem opgewekt, zijn zuivere,
galmende tonen in de plechtige stilte van de zomernacht deed weerklinken.
De jongeling draalde, reeds had hij enkele schreden gedaan om zijn weg voort te
zetten, toen hij, eensklaps, opstijgend uit de tuin, een flauwe jammerklacht meende
te horen. Hij bleef opnieuw palstil, de ogen vergroot, de oren gespitst. Het bloed
versteef in zijn aderen, zijn ogen, strak voor zich in het duister gevestigd, zetten zich
wijder uit; het kwam hem voor, als voelde hij, in een nare tocht, de dood
voorbijzweven.
Opnieuw vernam hij niets meer, niets dan het gezang van de nachtegaal, dat
opsteeg, plechtig, overheerlijk, uit het zwart van de hoge lovermassa's. En langzaam,
instinctmatig, wendde hij zich naar de haag van de tuin. De sloot, die deze omringde,
lag diep en droog; hij daalde erin neer en klom er aan de overkant weer uit. Zich
vasthoudend aan een van de stammen van de omheining, trok hij de bladeren een
weinig weg en poogde in de tuin te kijken. Doch het was er te somber, hij ontwaarde
niets dan een donkere muur van dichtgewassen slaghout, met de pikzwarte, eruit
oprijzende stammen van de hoge bomen. Roerloos bleef hij daar nog een ruime poos
luisteren en eensklaps nam hij zijn besluit: de haag was op die plaats vol gaten; hij
verbreedde er een, bukte zich en brak in de tuin.
Zijn hart klopte geweldig, een onberedeneerde angst overweldigde hem meer en
meer, terwijl hij sluipend, als een dief, door de heesters drong. Hij hield weer stil,
luisterde opnieuw, met ingespannen aandacht. Doch neen, hij hoorde niets meer.
Zelfs de nachtegaal had zijn bekoorlijk gezang gestaakt en het nu een schor en dof
herhaald geschreeuw horen, dat onaangenaam en als het ware boos geluid, dat hij
laat horen, wanneer hij een vijand voelt naderen.
Langzaam, doodstil, ineengekrompen verscheen Gilbert aan de rand van een met
keizand bestrooide laan. Vóór hem
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strekte zich een grasplein uit, omzoomd met zwarte lovers; een weinig terzijde lag
het stilstaande water van de vijver. Zijn ontroering was een weinig bedaard, hij stapte
omzichtig in het fijne keizand vooruit, de balsemgeur inademend van onzichtbare
bloemen, langs de rand van het slaghout scherend, machtige pogingen aanwendend,
om met de blik de mysterieuze diepten van de zomernacht te peilen. Maar zijn gewone
kortzichtigheid in de duisternis belette hem iets duidelijks te onderscheiden; alles
bleef in het vage gehuld; de tuin tekende nauwelijks zijn omtrekken af; de
bloemperkjes, ontkleurd, lagen als grijze, ronde of ovale vlekken op het grauwduister
van de graspleinen. Zelfs de standbeeldjes op hun zuilen versmolten zich in een
grijsachtige nevel en alleen een blanke zwaan, die langzaam en majestueus over het
zwarte water van de vijver gleed, legde een zweem van bespiegelend leven over dat
oord van plechtige vergetelheid en rust. De nachtegaal, gerustgesteld, had zijn
bekoorlijk lied hervat, en volgde, nieuwsgierige vriend van de mens, de jongeling
van boom tot boom, als om hem de weg te tonen en hem te vermaken.
Bruusk, aan een wending van de allee, struikelde Gilbert over een hinderpaal. En
't was als kreeg hij een elektrische schok: hij sprong met een doffe gil terzijde, terwijl
hij ontwaarde, achterovergestrekt op een witte tuinbank, onder een bosje geurende
azalea's, een mannengestalte, die hij, meer door intuïtie dan door de gelijkenis,
terstond herkende. Hij liep terug, met uitgespalkte ogen, met uitgestrekte armen; hij
riep, de stem verkropt, door een afgrijselijk voorgevoel aangegrepen:
- Eugène! Eugène! zijt gij het?
De man verroerde niet, sprak niet. Gilbert kwam nog nader, raakte hem koortsig
de arm, dringender, angstiger roepend: - Eugène! Eugène! wat scheelt u? antwoord!
Maar plots ontsnapte hem een woeste gruwelkreet en hij sloeg, als zinneloos, de
beide krampachtig gesloten vuisten aan zijn slapen, terwijl zijn ogen zich als het
ware aan de grond nagelden: dáár, voor de voeten van het lijk waarover hij gestruikeld
was lag blinkend een genikkelde revolver, en terstond, als een openbaring in een
weerlicht, besefte Gilbert
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het afschuwelijk treurspel: Eugène had zich om 't leven gebracht!
De schok was zó hevig, dat de jongeling gedurende de eerste ogenblikken als
duizelig en bewusteloos bleef. Hij begreep, hij besefte schielijk de vreselijkheid van
de gebeurtenis niet meer; hij kon er geen geloof aan hechten, het was hem onmogelijk
een zo onverbiddelijke monstruositeit als werkelijkheid aan te nemen. Hij zou bijna
hebben kunnen geloven dat het een grap gold, een snakerij, of dat Eugène sliep of
veinsde te slapen, of dat hij een slaapwandelaar was, gehypnotiseerd misschien; maar
dood, maar gezelfmoord, niet meer levend, niet meer bestaande, en dit door eigen
wil, door zijn eigen hand, o neen, neen,... onmogelijk! onmogelijk!
Hij dorst hem niet meer aanraken, hij dorst er niet meer tegen spreken, maar
koortsig, bevend had hij zijn doos met lucifers te voorschijn gehaald en poogde er
een te ontsteken. Doch hij beefde zó vreselijk, dat het ene na het andere tussen zijn
vingers brak, zonder dat hij erin slaagde licht te maken. Het was als gold het een
vreselijke operatie, het kwam hem voor, in de superstitie van zijn ontzetting, als bezat
dat klein stukje hout, met zijn topje zwavel, een toverkracht, de kracht aan zijn
rampzalige vriend het leven te ontnemen of te schenken. Eindelijk vatte er een vuur.
Het verbrandde langzaam de fosfoor, de zwavel, het hout. En, naarmate de vlam
opflikkerde en verhelderde, ontwaarde Gilbert steeds duidelijker het doodsbleek
aangezicht van zijn vriend. Hij zag zijn ogen dichtgesloten, zijn toegenepen neusgaten,
zijn ontkleurde, halfgeopende lippen, waaruit, langs een van de hoeken, een dun
streepje donker bloed liep. 't Gelaat, een weinig saamgetrokken, was in een
uitdrukking van smart en tevens hoogheid verstijfd, als had de rampzalige, alvorens
te sterven, zich in een laatste, fiere opwelling van wilskracht tegen de fysieke foltering
gestaald; en uit het haar, boven de rechterslaap, stroomde langs de wang een tweede
streepje donker bloed, dat, in een haastig en stil gedruppel, van de kin op de borst
viel.
Bevend hief Gilbert zijn bijna opgebrande lucifer omhoog. 't Was dáár, schuins
boven het oor, dat Eugène zich getrof-
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fen had: een klein, rond gaatje, omringd van een zwartachtige cirkel, en de haren
daarboven een weinig verzengd... Wat er van toen af gebeurde bleef steeds als een
sombere, vernielende nachtmerrie in Gilberts geheugen geprent. Hij werd ineens de
akelige plicht bewust, die hem bleef te volbrengen, hij richtte zich op, verliet het lijk,
snelde als een zinneloze naar het woonhuis. Wat hij doen en zeggen zou, hoe hij de
schrikkelijke tijding aan de moeder zou overbrengen, de gruwelijke vraag: ‘waarom
heeft Eugène zich om 't leven gebracht?’ dit alles was als een doolhof van afgrijzen,
waarin zijn geest verduizelde, zonder er een uitkomst in te vinden. Doch hij moest,
er viel niet te aarzelen, en hij ijlde, hij ijlde...
Hij kwam aan het woonhuis, gans toverachtig wit op zijn achtergrond van donkere
lovers, zo mooi en rustig ingesluimerd achter zijn groene vensterblinden, omringd
van zijn met bloemperkjes bezaaid, golvend grasplein. En hete tranen verduisterden
zijn ogen bij de gedachte aan de smart en wanhoop, die hij, boodschapper van het
gruwzaam treurspel, straks in dat oord van rust en vrede zou verwekken. Zijn vuisten
krompen ineen, hij knarsetandde, in opstand tegen het dom en onrechtvaardig Noodlot,
tegen de onmeedogende en nutteloze smarten van het mensdom; maar hij ging en
handelde, vooruitgestuwd door een macht, waaraan hij zich niet kon ontrukken.
Hij poogde eerst de meiden te wekken. Hij wist niet waar zij sliepen en kende de
verdeling van de slaapkamers niet, maar een intuïtief gevoel verwittigde hem, dat
hij ze aan de achterzijde van het huis zou vinden. Hij liep erheen, hij bespeurde met
genoegen dat de vensters van de verdieping er geen blinden hadden. Hij raapte enkele
kleine keitjes van de grond en wierp er een, op goed geluk af, tegen een van de
vensters aan. Het gaf een kort geklets, dat schrikwekkend luid klonk in de plechtige
stilte van de nacht. Gilbert, de blik op 't raam gevestigd, wachtte.
Doch niets vertoonde zich. Alleen de lovers om hem heen hadden een licht geritsel,
als van ademtocht, en uit de diepte van de tuin steeg weer de zang van de nachtegaal,
plechtigheerlijk galmend in de zwarte lovers, boven het bleke lijk.
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Hij wendde een tweede poging aan, doch even vruchteloos; en hij begon opnieuw
en nog, steeds luider, koortsiger, beurtelings en tevergeefs op alle vier de vensters
van de achtergevel keitjes gooiend. Ah! die meiden, wat konden ze toch vast slapen!
Of sliepen zij daar wellicht niet? Zijn angst, zijn smart verergerden, gemengd met
een gevoel van toorn tegen die lieden, die zo ongestoord konden rusten, terwijl hun
jonge meester dood lag in de tuin. Dood! och God wat een gruwelijk treurspel!
Hij riep nu, fluitte, bonsde met de vuisten op de deuren. Maar steeds geen antwoord,
geen teken van leven, steeds diezelfde vreselijke stilte, die zwoele, akelig drukkende
stilte van de zomernacht, alleen gestoord door de orgeltonen van de nachtegaal, steeds
heerlijker opgalmend uit het mysterieus zwart-diepe van de hoge lovers. En Gilbert,
vol angst en wanhoop, was op het punt weer naar voren te lopen en daar te schellen
tot men opende, toen eensklaps een verwilderd aangezicht zich vaaglijk voor een
van de vensters vertoonde. 't Was een van de meiden, de haren los en in het hemd.
Zij ontwaarde Gilbert, voldeed aan zijn dringend verzoek, trok 't venster open.
Hijgend, met een doffe, schorre stem, maakte de jongeling haar in korte woorden
met de vreselijke gebeurtenis bekend. Het meisje, de ogen uitgezet van schrik, slaakte
een gesmoorde angstkreet, verdween, liep de andere meid wakker maken.
Nauwelijks aangekleed daalden zij beiden de trappen af en kwamen zij de voordeur
openen. Maar zij waren zó vreselijk ontsteld en verschrikt, dat beiden, het aangezicht
badend in tranen, Gilbert niet dorsten vergezellen om het lijk te gaan halen. Samen
liepen zij de hovenier wekken, - Drieghe - die aan de overkant van de straat woonde.
Hij verscheen na enkele ogenblikken, bevend, verwilderd, blootshoofds en in zijn
hemdsmouwen, en barrevoets in zijn grove klompen.
In zijn ontzetting had Gilbert er nog niet eenmaal aan gedacht de dokter te doen
halen. Hij dacht er nu plotseling aan, met wanhoop, en smeekte de meiden naar het
dorp om dokter Bické te snellen. Maar hij veranderde terstond van
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voornemen, beseffend dat hij haar zou nodig hebben om hem bij mevrouw Durand
ter hulp te staan. Wie dan toch gezonden? want wie weet, och God! misschien leefde
de ongelukkige nog? Hij rukte zich de haren uit het hoofd, hij voelde zijn verstand
op hol gaan, toen Drieghe hem voorstelde zijn zoon daarheen te sturen.
- O ja! kreet Gilbert. - En dat hij zich spoede, spoede, misschien is er nog hoop,
nog leven!
De hovenier verdween. Na enige stonden was hij daar terug, vergezeld van zijn
zoon, een lange achttienjarige knaap, die terstond, in allerijl, heensnelde. En dan,
nadat Gilbert de meiden het bevel gegeven had hun meesteres wakker te maken en
haar op het vernemen van de vreselijke gebeurtenis voor te bereiden, trok hij met
Drieghe, die een lantaarn had aangestoken, de tuin in.
O sombere, akelige tocht!... Zij liepen met haastige tred langs de donkere,
kronkelende wegen. De hovenier droeg een soort van tenen mat, waarop men de
dode zou uitstrekken en Gilbert had een wollen deken op de arm, waarmee men hem
het lijf zou bedekken. Hol klonk de stap van Drieghe, die voor aanging; en
onophoudend herhaalde hij met een klagende stem: ‘och God! zijn dat toch
schrikkelijke dingen! och God! zijn dat toch schrikkelijke dingen!’ terwijl Gilbert,
die hem zwijgend, met somber neergebogen hoofd volgde, hun beide schuinse
schaduwen zag gaan, soms kort en als ineengedrongen, soms tot reuzengestalten
uitgerekt, dansend en verdwijnend in de lovers van het slaghout, die de lantaren op
hun doortocht een ogenblik scherp verlichtte. En in 't mysterieuze van de omgevende
duisternis, vervuld met balsemgeuren, zong steeds de nachtegaal, vermenigvuldigend,
verzachtend, vertederend zijn goddelijke tonen, soms schielijk zwijgend als om, in
de bespiegeling van de zomernacht, naar de weergalmen van zijn zang te luisteren,
en dan opnieuw beginnend, prachtiger, aangrijpender dan ooit, als zelf overweldigd
door het overheerlijk plechtigschone van zijn heil- en liefdelied.
Zij kwamen aan de plek. Het lijk, bewegingloos, lag steeds in zijn zelfde houding,
half achterover uitgestrekt op zijn blanke bank onder de azalea's. Zij naderden tot
hem met de-
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lantaren; zij bekeken, bevoelden hem; zij constateerden met ontzetting, dat alle hoop
verdwenen was, dat hij wel dood was. Drieghe had zijn tenen mat neergelegd. Gilbert
strekte er de deken over uit. En langzaam naderden zij weer tot de dode en tilden
hem zachtkens op.
Maar schielijk liet Gilbert hem met een angstkreet los: in Eugènes gesloten
linkerhand, die hij met de zijne aanraakte, had hij een stuk papier gevoeld, alsof de
dode hem een brief overhandigde. Huiverend nam hij die uit de reeds koude, stijve
vingeren, naderde ermee tot de lantaarn, trok de omslag open. En dáár, bij de flauwe,
weifelende vlam, met het lijk tot getuige, begon hij, om zo te zeggen, het testament
van de overledene te lezen. En naarmate hij las begreep hij eindelijk ook alles: het
was terwille van die vrouw, van die ellendige boerenmeid, die nu zwanger was door
hem, en die hij noch huwen, noch verlaten kon, dat Eugène zich voor het hoofd had
geschoten.
Gilbert barstte in hete tranen los. Sidderend boog hij neer over het lijk van zijn
vriend, greep hem verwilderd bij de koude polsen, voelde bevend aan zijn voorhoofd,
aan zijn wangen, richtte zuchtend, strelend, smekend het woord tot hem, opnieuw
weigerend te geloven, dat zijn rampzalige makker dood was, dat men zo sterven kon,
op vijfentwintigjarige leeftijd, in volle levenskracht, in volle gezondheid, zo schielijk,
in een ogenblik van geestesverbijstering, van zelfvernietigende zinsdolheid, in een
van die ogenblikken van vertwijfeling en levenswalg, waaraan ook hij sinds enige
tijd zo dikwijls onderhevig was.
Doch de ook wénende hovenier riep hem tot de werkelijkheid terug. Zij lichtten
de dode voorzichtig op, Gilbert onder de oksels, Drieghe bij de voeten. Zij legden
hem op de mat, vouwden de deken over hem toe, tilden hem op en verdwenen met
hun vracht.
De voordeur van het huis stond open. Drieghe deed op de drempel zijn klompen
uit en zij traden binnen. Een van de: meiden hield een lamp omhooggeheven in de
hand. 't Gelaat ontsteld van schrik ging zij hun in de salon voor. En op de geridon
zetten zij hun akelige vracht neer.
Mevrouw Durand, ontwaakt, daalde reeds de trappen af. Gil-
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bert duwde haastig de meid en Drieghe buiten en kwam de arme vrouw in de voorzaal
tegemoet, de salondeur achter zich toetrekkend.
Zij naderde, bleek als de dood, machteloos, de sneeuwwitte haren in losse
verwarring, de schouders bedekt met een zwarte, over haar borst gekruiste sjaal, door
de tweede meid bij armen en lenden vastgehouden. Zij stotterde zuchtend,
onduidelijke, doffe klanken, het gelaat badend in tranen, het hoofd zijdelings
achterovergezegen op de linkerschouder, in een geknakte houding van onnoemelijke
smart en wanhoop. En toen zij de salondeur zag, slaakte zij luid een kreet, begrijpend
dat haar zoon daar lag, en sloeg zij woest, het hoofd halfopgelicht, met vervaarlijke
ogen, in een uiterst paroxisme van foltering en smeking, de beide armen uit, als wou
zij hem ter hulp snellen. Doch haar krachten waren uitgeput, zij zakte schielijk gans
ineen en viel in bezwijming op de marmeren tegels van de voorzaal.
Gilbert, die toegesneld was, en twee meiden beijverden zich om haar. Men hield
haar vluchtig zout onder de neus. Een ogenblik kwam zij weer bij en opende wijde
ogen, waarin het afgrijzen van de catastrofe te lezen stond. Maar nogmaals slaakte
zij een wilde kreet en viel terug in onmacht.
Alsdan, gedurende twee uren, viel zij van toeval in toeval. Dokter Bické was
aangekomen en, nadat hij Eugène nauwkeurig beschouwd en diens dood geconstateerd
had, was hij erin geslaagd, mevrouw Durand herhaaldelijk een stillende drank te
doen nemen, waarbij zij eindelijk in een staat van flauwte en gevoelloosheid
gedompeld was. En 't was iets schrikkelijks, die schijnbare kalmte, die als het ware
dode onbeweeglijkheid van die ongelukkige vrouw, die nog enkel zou herleven om
te lijden, onherroepelijk geknakt in de diepste en noodwendigste organen van haar
wezen.
Reeds aan de oosterkim schemerde, bleek, de dageraad. Men had de dode op zijn
slaapkamer gedragen, waar een van de meiden, door de vrouw van Drieghe, die men
ook was gaan halen, geholpen, hem zou afleggen. En Gilbert, gerustgesteld nopens
het volbrengen van deze uiterste plicht, vertrok. Hij keerde spoedig naar zijn huis
terug, waste, verkleedde zich, maakte de knecht wakker, die in de fabriek sliep en
deed
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hem zijn tilbury inspannen. Een uur later was hij te Gent en belde aan bij notaris
Vanderhofstadt, de broeder van mevrouw Durand, aan wie hij de sombere
geschiedenis mededeelde.
Dank aan geld en invloed slaagde men erin mevrouw Durand de gruwel te sparen
haar teergeliefde zoon in ongewijde aarde te zien begraven. De pastoor van Lovergem,
verwittigd, was na het vertrek van Gilbert op het landgoed verschenen, en in het dorp
werd het gerucht verspreid, dat Eugène zich toevallig dodelijk gekwetst had bij het
schoonmaken van zijn revolver, en dat de priester nog juist op tijd gekomen was om
zijn biecht te horen en hem de laatste sacramenten toe te dienen.
Zijn kist werd met grote plechtigheid in de grafkelder neergelaten, waar reeds zijn
vader en zijn zuster rustten. De eer van de familie was gered, doch voor mevrouw
Durand zou het tot niets baten: zij moest haar zoon van dichtbij volgen; zij stierf om
zo te zeggen plotseling, vier maanden na de begrafenis van Eugène, zonder zich een
enkel ogenblik van de vreselijke slag, die haar getroffen had, hersteld te hebben. De
tras, waarmee men, na het neerlaten van Eugènes kist, de blauwe marmeren plaat,
die de opening van de grafstede bedekte, weer had ingezet, was nauwelijks droog,
toen ook zij aan de deur van de eeuwigheid kwam aankloppen.
Het was dit dubbel bijgewoonde treurspel, dat Gilbert vast en onherroepelijk in
zijn eerst wankelend besluit deed volharden. Het schrikbeeld van 't gebeurde
achtervolgde, obsedeerde hem; hij voelde dat hij ook, indien hij langer, thans heel
alleen en verlaten, in zijn dodende levenskring bleef, zo op een nacht, in een uur van
foltering, van vertwijfeling en levenswalg, zou doen gelijk Eugène gedaan had...
Zonder verdere aarzelingen het hij Lauwereijnssens ontbieden en maakte hem zijn
voornemen bekend. Hij gaf hem toelating en last, publiek zijn goederen te verkopen:
zijn huis, zijn fabriek, zijn andere eigendommen, alles.
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XVI
Het was in de Appel, op de hoek van de straat en van de vaart, in diezelfde herberg,
waar Gilbert en zijn vrienden, 's avonds na de verschijning van het eerste nummer
van hun tijdschrift, met De Moor zulk een hevige redetwist gekregen hadden...
Een eerste, zogenoemde ‘instelzitting’ had reeds plaatsgegrepen, die als naar
gewoonte, geen uitslag opgeleverd had; en nu was het de dag van de tweede zitting,
de ernstige, de definitieve, waarbij de goederen aan de hoogste bieder zouden
toegewezen worden, of wel bepaald ingehouden, indien de aangeboden sommen niet
tot een voldoende beloop stegen.
Toen Gilbert, vergezeld van Lauwereijnssens en zijn klerk, binnentrad, was de
herberg, voor deze buitengewone omstandigheid door middel van de wijdgeopende
dubbele binnendeur met de woonkamer daarnaast tot één ruime plaats verenigd, reeds
opgepropt met volk. Het was reeds maanden dat de jongeling geen voet meer in een
buitenherberg had gezet, hij kon slechts met moeite een zweem van afkeer op zijn
gelaat bedwingen, toen hij zich plotseling weer te midden van het ruw en verfoeide
gezelschap bevond.
Ook een speciaal publiek, en dat hij wel kende, dat van de grote openbare veilingen
op de buiten. Vele daar aanwezige gezichten waren hem persoonlijk vreemd, maar
twee, drie algemene typen van fysionomie dienden tot maatstaf van de verschillende
klassen en kenschetsten de gegoede buitenheer, de rijke boer, gewichtige personages,
die komen om te bieden en te kopen; en de geringe burger, de kleine en bekrompen
rentenier, gepassioneerde, maar machteloze bijwoners van alle verkopingen, wier
droom ook eens als grondeigenaar te bieden en te bezitten, nooit verwezenlijkt zal
worden.
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Overigens in de algemene driftslag, door deze buitengewoon aanzienlijke en hartstocht
verwekkende veiling teweeggebracht, waren nagenoeg al de standen van de
buitensamenleving daar vertegenwoordigd. Gilbert herkende beurtelings onder de
aanwezigen de barse grijze dokter Bické, alleen in een hoek gezeten vóór een glas
jenever; de dikke rosse brouwer Biebuijck, dwars op zijn stoel gekronkeld, in 't
midden van de zaal, met zijn zwart pijpje in zijn brede mond; de vrederechter Spittael,
die men anders nooit in een herberg zag en zelfs mijnheer de la Villepotière, de oude,
mensenschuwe vrek, die, geel en mager, met zijn sneeuwwitte, als slagtanden puntig
neerhangende snor en zijn kleine, valse, achter een gouden knijpbril verborgen oogjes,
eenzaam naast een venster, met de rug tegen het Engels biljart stond, een glas
gesuikerd water in de hand. En vier van Gilberts vroegere medeleden uit de
Vriendenkring: Matton, Speleers, Pinnoy en Mortelmans waren daar ook, die hem
bedeesd, als waren zij beschaamd over hem, of verlegen, de hand kwamen drukken,
een wijl van onverschillige zaken pratend. De ruime zaal was vol van tabaksrook en
van gedruis, de rode tegelvloer op sommige plaatsen grauw en bezoedeld door slijk
en spog. Fitor en zijn vrouw, nog bijgestaan door een vreemd dienstmeisje, hadden
het meer dan druk om de klanten te bedienen, en aan een tafeltje, omringd door een
groep rechtstaande toeschouwers, die erg de beweging van in- en uitgaanden
belemmerden, bleven vier oudjes, ondanks het joelen en 't gewoel, halsstarrig
kaartspelen, terwijl, waggelend vóór de schenktafel, een grote, lompe, sloffe lummel
stond, gekleed in flarden, met beslijkte broek en klompen, een kerel met een lange,
uitgerafelde dronkaardsbaard en liederlijke ogen, zie zich de ene druppel jenever na
de andere in de keel goot, en een lawaai verwekte, dat al de andere verwarde geluiden
van de herberg overheerste.
Gilbert, Lauwereijnssens en zijn klerk hadden zich door de drukke schaar een weg
gebaand en waren, op de achtergrond van de woonkamer, aan een afzonderlijk voor
hen bestemde ronde tafel gaan neerzitten. En terstond klonk het gedruis ietwat
gedempt, terwijl enkele van de aanwezigen hen op de hielen volgden en op een
dubbele rij, voor de vermoede bie-
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ders bewaarde stoelen, langs de zijwanden gingen plaatsnemen. De notaris had zijn
lijvige, zwarte portefeuille vóór zich op de ronde tafel neergelegd; zijn klerk, een
vijfentwintigjarige jongeling, klein en mager, een ogenblik verdwenen, verscheen
terug met een koperen kandelaar, waarin een verse bougie stak. Hij plaatste er een
ander, kleiner toestel nevens, een soort van op een ronde voet rechtstaand nijptangetje,
waarin, even met het tipje erbovenuit, een tamelijk lang, maar breinaalddun waskaarsje
stak. Hij schikte ook verscheidene vellen wit papier, potlood, inkt en pennen vóór
de notaris op de tafel.
Trapswijs, alsdan, zwegen de geluiden geheel. De vier oudjes staakten hun
halsstarrig kaartspel, door hun groep toeschouwers verlaten; alle gesprekken werden
opgeschorst; zelfs de dronkaard aan de schenktafel werd stil, en krabde met de hand
in zijn haar, de pet op 't linker ooglid, nog even enkele doffe woorden stamelend,
die men door energieke ‘chuts’ deed ophouden. En allen, eindelijk, dezen op stoelen
gezeten, genen rechtstaande, hielden hun aandachtige, gretige ogen gevestigd op de
tafel in de achtergrond van de woonkamer, waar de notaris zijn laatste toebereidselen
voltooide.
Gilbert, de ellebogen op de rand van de tafel gesteund, met de kin tussen zijn beide
handen, staarde het gezelschap met zijn verstandige, peinzende blik aan. Ja, dáár
zaten ze nu weer voor hem, al die bekende tronies, van niets dan grofheid, lompheid
en bekrompenheid van geest getuigend, opgewekt thans door een zweem van sluwe
en voldane gretigheid. En wat de jongeling nu ook op die aanstotelijke aangezichten
las, was een uitdrukking van zegepralende boosaardigheid, van haat, de instinctieve,
onberedeneerde haat van de onwetende, de zedelijk vervallene tegen de geleerde en
verhevene van harte; een gevoel waarbij zich het genoegen voegde de vijand
neergeveld te zien, de ‘geus’ zijn goederen verkopend, verkoping welke zij gedwongen
waanden, uit oorzaak van volslagen onvermogen; en het besef dat hij, met zijn
eigendommen, het laatste overblijfsel van zijn aanzien in het dorp verloor, hij die
gedroomd had erover te regeren.
In de zaal nochtans hadden het gewoel en de geluiden traps-
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wijs wat in kracht hernomen. Nieuwe bezoekers kwamen onophoudend binnen,
verwarde gesprekken, uitroepingen en gelach weerklonken opnieuw in de stikkende
atmosfeer van die herbergzaal, waar teveel mensen opeengeperst zaten. Maar de
notaris, thans met zijn laatste toebereidselen klaar, klopte herhaaldelijk vermanend
met zijn potlood op de tafel en verkreeg opnieuw stilte, door deze luid en helder
uitgesproken woorden:
- Mensen, een weinig aandacht als 't u belieft; wij gaan beginnen!
Een laatste wemeling ontstond, waarna de stilte viel, aandachtig en compleet.
De notaris, alvorens de zitting aan te vangen, keek nog eens vorsend naar zijn
auditorium. Hij kende of raadde hen, die daar waren om te bieden en te kopen; hen
die slechts als nieuwsgierigen kwamen. En boerke Daenens bemerkend, die een
slechte plaats had [hetzelfde legendair boerke Daenens, dat men eens, op een
verkiezing, voor een zwijn had doen stemmen], interpelleerde hij hem, deed hem
opstaan, naderen en zich op de eerste rang van de aanwezigen plaatsen, schertsend:
- Ik hoor niet wel, boerke Daenens, en, daar ik weet dat gij van zin zijt fel te bieden,
wil ik u dicht bij mij hebben, zodat uw verhogingen mij niet ontsnappen.
Een gedempt gelach, steeg op, de boeren mochten wel zeer de snedige zetten van
Lauwereijnssens. In kwesties van zaken domineerde hij hen als onwetende dieren,
met een barsheid, die hun ontzag en eerbied voor hem inboezemde, terwijl hij, in de
ruwheid zelf, waarmee hij hen behandelde, een zweem van vertrouwelijke kameraderie
wist te leggen, die hen vleide. Zeer bekwaam in zijn vak, had men hem niets anders
te verwijten dan zijn politieke denkwijze. Zijn ietwat lichtzinnig en inconsequent
karakter had hem echter meer dan eens tot nadeel gestrekt, zoals gebleken was uit
zijn deelneming aan de Vriendenkring, die hem in de geest van de dorpelingen zeer
gekrenkt en hem op stoffelijk gebied bedenkelijk gehinderd had; maar men wist ook,
dat hij er niet lang deel van had gemaakt en zijn thans veel minder intransigente
houding had de volksgunst tot hem doen terug-
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keren. Hij wierp een vlugge blik op de voor hem verspreide akten en papieren en
dan, aandachtig naar 't gezelschap kijkend, met lichtkens saamgefronste wenkbrauwen,
verklaarde hij, met zeer luide stem de woorden duidelijk scanderend: - Mensen, wij
zijn wel oprecht voornemens vandaag de goederen te verkopen, indien de opboden
stijgen tot een beloop, waarmee wij ons redelijk en ordentelijk kunnen tevreden
houden. In elk geval zal er geen derde zitdag belegd worden, hiervan mag ik u ten
stelligste verwittigen. Indien de aangeboden sommen lieden geen voldoende totaal
bereiken, wordt de openbare veiling bepaald ingetrokken. Wilt u dus goed van deze
waarschuwing doordringen en u, wat het bieden betreft, daarnaar schikken.
Hij fluisterde enkele woorden in 't oor van Gilbert, die goedkeurend knikte, gaf
een bevel aan zijn klerk en riep onmiddellijk artikel Eén op:
- Een stuk weiland, groot twee hectaren, veertig aren, dertig centiaren, steeds
gebruikt door de eigenaar en gekend op het kadastraal plan van de gemeente onder
No. 422 sectie B. Boomprijs tweehonderd vijfentwintig frank. Deze partij is ingezet
door boerke Daenens met de som van vierduizend frank, een spotprijs. Wie verhoogt
dit aanbod en met hoeveel?
Er ontstond een ogenblik aarzelen onder de aanwezigen en dan steeg een verdofte
stem op uit een groep, een stem die zei:
- Vierduizend vijfentwintig.
Lauwereijnssens tekende vlug het aanbod op, herhaalde het met luider stem, vroeg
de naam van de bieder.
- De Braekelaer, antwoordde de man, een lange rosharige, met gele sproeten in
het aangezicht, die een ogenblik opstond, om zich te laten zien.
- Vierduizend vijfentwintig aan De Braekelaer! Wie verhoogt dit aanbod en met
hoeveel? herhaalde de notaris.
- Vierduizend vijftig! riep boerke Daenens, met zijn hese falsetstem.
- Vierduizend vijftig! vierduizend vijftig! weergalmde de notaris.
- Vierduizend vijfenzeventig! hernam de eerste bieder.
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- Vierduizend en honderd! zei boerke Daenens.
Alsdan, gedurende ruim een kwartier, wedijverden de twee opbieders om het bezit
van de partij weiland. De aanbiedingen stegen langzaam, omzichlig, listig, met
vijfentwintig frank tegelijk, onderbroken door tussenpozen van stilzwijgen, alsof de
mededingers soms schielijk ophielden in de zaak belang te stellen, tot de som van
zesduizend tweehonderd frank. Maar toen greep er een grote emotie plaats: boerke
Daenens verhoogde plotseling tot zesduizend vijfhonderd.
De Braekelaer, woedend, gaf het op, verliet met een vloek de achterzaal, ging
luidruchtig, in het verward geraas van de geschokte aanschouwers, aan de schenktafel
een glas jenever bestellen, dat hij zich bevend, met een soort van ruk, in de keel goot.
En, de drie reglementaire vuurtjes in het rechtstaande nijptangje uitgebrand zijnde,
terwijl de notaris onophoudend het aanbod herhaalde, vragend om nog meer, werd
het stuk weiland, voor bewuste som, bepaald aan boerke Daenens toegewezen. Een
gejoel steeg op, gemengd met gelukwensen en gelach; de dienstmeid bracht een
‘reiske pinten’ in de groep, waar boerke Daenens troonde.
En men ging over tot artikel Twee.
Dit was een schone partij akkerland, sinds onheuglijke tijden aan de familie Van
den Steen behorend, metend juist een hectare en gelegen tussen de gronden van drie
kleine, aanpalende hoevetjes, door de eigenaars bewoond. Een van deze had bewuste
partij land in pacht; en daar die pacht dit jaar juist eindigde en hij een sommetje opzij
had zitten, verlangde hij zeer de mooie akker bij zijn eigendom te voegen. Maar de
twee andere aanpalenden hadden gelijke inzichten en daar zij alle drie met elkaar in
slechte buurschap leefden, voorzag men een hardnekkige strijd, wie de eigenaar van
't stuk zou worden. Reeds op de instelzitdag waren de aanbiedingen geklommen tot
de som van vierduizend driehonderd vijftig frank, hetgeen omtrent de waarde van
het te koop gestelde goed was.
En het was Goudesebois, een kleine dikke, geheel in het ij bleekgrijs gekleed, met
een bolrond en rood, joviaal aangezicht, die het eerst het aanbod verhoogde:
- Vierduizend driehonderd vijfenzeventig, sprak hij.
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Enige ogenblikken verliepen en Heijsse, de pachter van het stuk, ook klein, maar
met een geel, gerimpeld aangezicht en grote zwarte, verwilderd starende ogen,
vermeerderde:
- Vierduizend vierhonderd.
En toen de notaris het aanbod herhaald had, vragend wie dit verbeterde, vernam
men een holle stem, die van Goetschalck, de derde mededinger, een echt dierengelaat,
met een enorme, bevend-vooruitstekende onderlip, die zei:
- Vierduizend vierhonderd vijfentwintig.
En opnieuw, gedurende een hele tijd, werd de strijd voortgezet. Maar ditmaal was
het de strijd van de kleinen, van de geringen, nog hartstochtelijker, nog vinniger, nog
arglistiger dan die van de rijken. Er lag iets navrants, bijna iets ruw-tragisch in, als
gold het een strijd om het leven. Men voelde, dat elke nieuwe prijsverhoging hun
een stuk van het lijf scheurde. En zij verhoogden noch met honderd, noch met vijftig;
had de notaris het gebillijkt, zij zouden verhoogd hebben met twintig frank tegelijk,
met tien frank, met vijf frank, met één frank, zó deed elk hoger bod hun 't hart bloeden,
bij de gedachte van de weken beestenarbeid, van de ontberingen, van de ellende, die
zij zich uit dien hoofde zouden moeten getroosten. Een uitdrukking van folterende
angst trok de spieren samen van hun aangezichten, die zich soms, met vlammen in
de ogen, naar elkander keerden. Goudesebois, de kleine joviale dikke, was purper
geworden, een grijnslach van onmacht versteven op zijn lippen; Heijsse, de
gelaatstrekken verwrongen, boog de rug, stomverslagen in de tussenpozen van zijn
bieden, de grote, zwarte ogen gekverwilderd uitgezet, terwijl de bovenmatige onderlip
van Goetschalck in zijn dierentronie beefde, als ging zij op de vloer vallen.
Alsdan, toen de verhogingen tot de betrekkelijk kolossale som van vijfduizend
vijfhonderd frank gestegen waren, greep er een ogenblik opschorsing plaats. Het
auditorium, ontsteld, benauwd, dorst schier niet ademen, de stom-gepassioneerde en
bewonderende blikken op de drie tegenstrevers gevestigd. Een ledig glas viel kletsend
op de vloer aan stukken, zonder dat iemand ernaar omzag; en de notaris, de
prijsverhoging als voldaan beschouwend, had reeds aan de
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bougie, zijn dun, in het nijptangetje gevatte waskaarsje ontstoken en riep: Vijfduizend vijfhonderd frank, eerste vuur... toen men eensklaps, te midden van de
stilte, de schril-hese stem van boerke Daenens hoorde, die, op een luchtige toon, als
gold het een scherts, uitriep:
- Bah! meneer de notaris, ge zoudt wel denken dat ik zit te slapen, of dat ik geen
geld meer heb... legt er nog tweehonderd frank bij voor mij!
Dit was het einde. Een kolossaal gedruis steeg op, Lauwereijnssens slaakte een
kreet:
- Bravo, boerke Daenens, dát heet ik bieden! terwijl de drie andere konkurrenten,
stom gapend, bewegingloos en als met gekheid geslagen, op de oude, rijke boer
staroogden. En schielijk het de kleine dikke een vreselijke schaterlach horen; Heijsse
stond op en verliet waggelend de zaal; en Goetschalck bukte het hoofd, als had hij
plotseling een slag gekregen, zijn akelige onderlip eensklaps zonder beweging,
paarsblauw geworden in een kramp van gruwelijke smart.
Met een oogwenk was alles gedaan; de drie reglementaire vuren werden ontstoken
en brandden uit, zonder dat nog een woord gefluisterd werd, en, evenals de weide,
werd het mooi stuk akkerland aan boerke Daenens toegewezen.
Nu werd de zitting voor enkele minuten geschorst. Lauwereijnssens stond op en trok
Gilbert terzijde, stil en driftig tot hem sprekend, terwijl Fitor, zijn vrouw en het
dienstmeisje met schenkborden vol glazen door de wemelende groepen drongen,
waar men hartstochtelijk de uitslag van de veiling discuteerde. Talrijke nieuwsgierigen
kwamen steeds binnen, en, in de stikkende atmosfeer van de herbergzaal weergalmde
nu opnieuw, alle andere geluiden beheersend, de trompettende stem van de lange
slappe lummel, die, halsstarrig vóór de schenktafel geplant, zich terloops van de
arme Heijsse had geëmpareerd en hem, met de gekste woorden en bespiegelingen,
nopens zijn ongeval poogde te troosten. Een luidruchtige groep omringde hen, lachend
en schertsend, als voor een schouwtoneel.
Maar opnieuw weerklonk het vermanend geklop van Lauwereijnssens' potlood op
de rand van de tafel en, als bij tover-
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slag, werd alles weerom stil, plechtig stil ditmaal.
Lauwereijnssens riep het artikel Drie op, het woonhuis van Gilbert.
Na de eerste zitting was het hoogste aanbod - elfduizend vijfhonderd frank - blijven
staan op een zekere Van de Walle, een rijk oud vrijgezel, koster te Lauwegem. En
hij was ook de hoogste bieder geweest op de gebouwen van de fabriek, - dertigduizend
frank - en op de werktuigen - zestigduizend. - Klaarblijkelijk diende hij hier, alhoewel
zelf rijk genoeg om zijn verbintenissen na te komen, tot zogenoemde ‘stroman’ voor
een ander. Maar voor wie? Dit was een geheim, dat niemand kende en dat Gilbert
vaaglijk kwelde. Men beweerde echter, dat het voor een neef van hem was, een zoon
van zijn overleden zuster, van wie hij zeer veel hield en die ook, na zijn dood, heel
zijn fortuin zou erven. En benevens hem waren er slechts twee andere bieders geweest:
mijnheer Biebuijck, de brouwer, die het gedoe zou willen kopen voor zijn zonen, zei
men; en een zekere Broncaers, een olieslager van Onderdale, wie pas een aanzienlijk
erfdeel was te beurt gevallen. Maar, van den beginne af, waren deze twee laatsten
als zwakkere, bedeesdere bieders opgetreden, terwijl de koster het air had naar een
doel te gaan, vast op zijn stuk staande.
Het was de olieslager, een grote struise blaker, in een grijsgroen kostuum gekleed,
die het vuur opende:
- Elfduizend zeshonderd, bood hij.
- Elfduizend zevenhonderd, verbeterde de brouwer, de pijp in de mond, dwars op
zijn stoel achterovergeheld, de benen gekruist.
En Van de Walle, de koster, kort en dik, baardeloos, geel van kleur, met een enorme
neus, waarop een gouden bril stond, die aan zijn kapucijnsgelaat een air van valsheid
gaf, verhoogde op zijn beurt.
- Elfduizend achthonderd.
En, voor de derde maal werd de strijd aangevangen.
Maar het ging er kalm, als het ware belangloos toe. De koster verhoogde tot
twaalfduizend vijfhonderd en, daar de andere bieders zwegen, uitte de notaris, na
vruchteloze aansporing tot meerdere aanbiedingen, de verklaring:
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- Mijnheren, wij gaan artikel Drie nog niet toewijzen. Wij zullen eerst artikelen Vier
en Vijf oproepen.
Dat was verwacht. Niemand verzette zich hiertegen, noch toonde zich verwonderd.
Het was zonneklaar, dat men het eigendom ‘en bloc’ zou verkopen en dat, een van
de artikels afzonderlijk toewijzen, evenveel zou betekenen, als het overige weggeven
voor hetgeen men erop bieden wilde. Men had zich enkel eens op artikel Drie willen
polsen, als het ware om elkanders wederzijdse inzichten te peilen, en nu,
dienaangaande onderricht, spaarde men zich voor de beslissende kampstrijd. Ook
werd er op artikelen Vier en Vijf zelfs niet geboden. En de notaris die zich evenzo
op die uitslag verwachtte, verkortte de formaliteiten en verklaarde: - Mijnheren,
aangezien voor de afzonderlijk te koop gestelde artikelen Drie, Vier en Vijf geen
voldoende som werd aangeboden, zullen wij eens proberen met die gezamenlijk op
te roepen.
Dit was 't verwachte ogenblik, de ‘clou’ van de veiling. Er liep een soort van rilling
door de zaal, de op elkaar gepropte schaar drong zich nog meer naar voren, met
aangezichten stralend van gezweepte belangstelling. Een ogenblik steeg er een luid
gedruis op, een getier, door de lompe, dronken, vloekende vlegel aan de schenktafel
verwekt, maar hevig verontwaardigde protestaties lieten zich horen en men bekwam
schier dadelijk de stilte weer, volkomen en benauwd. De notaris, met zijn heldere
stem, vatte het beloop van de hoogste aanbiedingen op de bewuste drie artikelen
samen: - Mijnheren, het hoogste aanbod voor de goederen beschreven onder artikelen
Drie, Vier en Vijf van het plakkaat, is gebleven aan de heer Augustien Van de Walle,
met de totale som van honderd en twee duizend frank. Dit is ver beneden de waarde
van dit prachtig eigendom, met de erin begrepen werktuigen. Wie zal dit aanbod
verhogen en met hoeveel? Er ontstond weer een kort ogenblik aarzeling en stilte, en
toen vernam men de stem van de olieslager, die zei:
- Honderd en twee duizend en honderd!
Maar de notaris maakte een afkeurend gebaar met de hand: - Als 't u beheft,
mijnheer Broncaers, laat ons met niet minder dan vijfhonderd frank tegelijk verhogen;
anders krij-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

353
gen wij er vandaag niet mee gedaan, en 't moet gedaan!
- Welaan, honderd en twee duizend vijfhonderd dan, verbeterde Broncaers zijn
aanbod, met een gedwongen glimlach op zijn vuurrood gelaat.
- C'est ça! sprak de notaris met een hoofdgeknik, en hij herhaalde:
- Honderd en twee duizend vijfhonderd!... honderd en twee duizend vijfhonderd!...
Wie verhoogt dit aanbod en met hoeveel?
- Honderd en drie duizend! riep de brouwer, zijn benen anders kruisend.
Lauwereijnssens herhaalde de som, er zijn geijkte zinsnede: Wie verhoogt dit
aanbod en met hoeveel? bijvoegend; en op zijn beurt sprak Van de Walle, kort, dik,
vetbleek op zijn stoel getast, met een valse lichtweerglans in de ronde glazen van
zijn bril:
- Honderd en drie duizend vijfhonderd!
En nog eens, voor de vierde maal, begon de strijd, kalm, eentonig, stijfhoofdig in
de beklemde, bijna angstig opgewekte belangstelling van de doodstille aanwezigen.
Maar bij honderd vijfentwintig duizend greep een korte wapenstilstand plaats. De
koster had met die som het aanbod aan de brouwer ontnomen, en deze, zich heen en
weer en om wringend op zijn stoel, met grote gebaren van armen en benen, verklaarde
dat het reeds te veel was, dat het opnieuw op rouwkoop dreigde uit te lopen en dat
hij ervan afzag. Hij deed zelfs alsof hij in de veiling geen belang meer stelde, hij
wendde het hoofd om naar de schenktafel en bestelde een glas bier, opgewonden en
met luider stem.
Lauwereijnssens nochtans, protesteerde tegen dit gezegde van Biebuijck, prees
sterk het eigendom, ving een redetwist aan met de brouwer, die zich vergenoegde
met gedwongen spotlachend de schouders op te trekken, halsstarrig, koppig, zonder
verdere uitleggingen steeds dezelfde tegenwerping herhalend:
- 't Is te veel, zeg ik! 't is te veel! Ik zal niet hoger bieden.
De veiling werd erdoor onderbroken, andere gesprekken werden aangevangen,
uitroepingen en gelach weergalmden;
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men hoorde opnieuw het schallend geschater van de sloffe lummel, die nu waggelend
vóór mijnheer de la Villepotière was gaan staan, hem halsstarrig - hetgeen de edelman
met een gebaar van afkeer van de hand wees - een afdroppelend glas jenever
aanbiedend, en de hese falsetstem van boerke Daenens, die in het gedruis verloren
ging.
Gilbert, ongeduldig gemaakt, boog over naar Lauwereijnssens, opdat hij de zitting
zou voortzetten. Van lieverlede maakte zich een aangroeiende enervatie, gemengd
met een gevoel van walg en gramschap van hem meester, bij het aanschouwen van
al die hebzuchtige lomperds, die, als roofdieren op een prooi, zijn ouderlijk erfdeel
aanvielen. En een toenemende zedelijke foltering martelde hem, het kwam hem voor
als werd die strijd, in zijn hardnekkigheid, een hoon voor zijn naam, voor de
gedachtenis van zijn ouders, die hem vanuit hun graf de smaad verweten, welke hun
te beurt viel. De veiling werd hem onuitstaanbaar, hij zou ze terstond hebben willen
zien eindigen, overweldigd door zijn spijt en wroeging, onverschillig voor de
stoffelijke schade, die er voor hem uit zou ontspruiten.
De notaris klopte weer met zijn potlood op de tafel en de zitting werd hernomen.
De twee overblijvende bieders verhoogden nu nog trager, omzichtiger, wantrouwig
van elkaar, met lange tussenpozen van stilzwijgen. De olieslager was purperrood
geworden, de aderen van zijn apoplectische hals onheilspellend gespannen, terwijl
de koster integendeel scheen te verbleken, het geelvet aangezicht nog doder van
kleur, de neus nog langer, een nog valsere weerschijn in zijn bleke, achter zijn ronde
bril verborgen ogen. En het auditorium passioneerde zich in stilte, aan de plaats
genageld van ontroering, met uitgerekte halzen en uitgespalkte ogen de uitslag van
deze hardnekkige strijd afwachtend.
De olieslager verhoogde tot honderd vijfendertig duizend frank; maar, opnieuw
gecoupeerd door Van de Walle, die honderd vijfendertig duizend vijfhonderd bood,
bleef hij, op zijn beurt stom, verbluft, als duizelig, zonder zich nog verder te durven
wagen.
De notaris, zeer kalm, zijn potlood in de hand, herhaalde,
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met zijn heldere, gescandeerde stem, terwijl zijn blik vorsend over 't gezelschap hep:
- honderd... vijfendertig... duizend... vijfhonderd frank! wie verhoogt dit aanbod en
met hoeveel?... wie... verhoogt... dit aanbod... en met hoeveel? doch niemand meer
antwoordend ontstak hij het waskaarsje aan de bougie, herhaalde het aanbod nog
eens, voegde erbij:
- Honderd... vijfendertig... duizend vijfhonderd frank,... eerste vuur! Niemand, die
dit aanbod verbetert?... niemand niet?...
Het korte vlammetje verminderde, teerde op niet in de overspannen afwachting
van de aanschouwers. De notaris, langzaam het bod herhalend, hield er zijn ogen op
gevestigd. En toen het uit was, duwde hij met de duim op het veertje van de nijptang,
schoof het waskaarsje een centimeter hoger, ontstak het weer, zeggend:
- Tweede vuur!... honderd... vijfendertig... duizend... vijfhonderd frank... tweede
vuur!... Niemand, die dit aanbod nog verbetert... niemand niet?
Hij sloeg de ogen op terwijl het kaarsje brandde, richtte die tot de olieslager, riep
met een aanwakkerende stem:
- Allons, mijnheer Broncaers, een weinig moed, nog een kleine verhoging, 't is
voor niet!
- Merci, mijnheer de notaris, ik heb geen lust mij te ruïneren! antwoordde de
olieslager, met een gemaakte lach.
- En gij dan, boerke Daenens, gij die zo goed kunt bieden, gaat ge deze schone
gelegenheid laten ontsnappen zonder een woord te spreken? schertste nog de notaris,
een vlugge, schuinse blik op het ras wegkrimpend vlammetje werpend. - Mijnheer
de notaris, ik ga mijn stiel niet te buiten! antwoordde hees schaterend het oudje, in
een koortsachtig gelach van heel het auditorium.
Maar nogmaals was het lichtje uitgedoofd en Lauwereijnssens, schielijk zeer
ernstig, ontstak het voor de derde en laatste maal, met een klinkende stem uitroepend:
- Honderd... vijfendertig duizend... vijfhonderd frank!... derde en laatste vuur!...
derde... en laatste... vuur!... Niemand die dit aanbod verbetert?... niemand niet? Hij
voegde erbij, als uiterste waarschuwing, de hand opgeheven,
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de blik beurtelings gevestigd op 't gezelschap en het lichtje: - Liefhebbers, hebt ge
u wel overpeinsd?... past op... 't gaat aflopen,... wie nog iets zeggen wil, moet zich
spoeden... Is 't gedaan?... niemand meer?... niemand niet?
Reeds zakte zijn hand neer om de koop toe te slaan, reeds weerklonk in de zaal
dat dof rumoer van verlichting, waardoor een menigte zich van een te lang
overspannen emotie ontlast, toen eensklaps, terwijl het waskaarsje zijn laatste vonken
schoot, de brouwer, die sinds ruim een halfuur niet meer gesproken had, in een ruk
van gans zijn lichaam, de benen dwars over elkander sloeg en riep, de hand als ware
't dreigend naar het lichtje uitgestoken:
- Honderd en veertig duizend!
Als door een elektrische schok sprong heel 't gezelschap op, een lange Ah!... steeg
uit de monden, een wilde hartstocht tekende zich op de verwrongen aangezichten af.
Maar de notaris had zelf de tijd niet het aanbod te herhalen, de koster nam het hem
nogmaals af, met zijn kalme, eentonige, beredeneerd stijfhoofdige stem, verhogend:
- Honderd veertig duizend vijfhonderd!
Maar ditmaal voelde de brouwer zich gebeten; hij maakte een bruuske beweging
op zijn stoel, sloeg nogmaals zijn benen anders door elkaar, en nauwelijks had de
koster zijn aanbod uitgesproken of hij was er reeds boven, met duizend frank tegelijk
verhogend, met uitpuilende ogen roepend:
- Honderd eenenveertig duizend vijfhonderd!
Toen greep een uiterste strijd plaats, woest, koortsig, hartstochtelijk bij de een;
kalm, vast en zelfbeheersend bij de ander; de eerste steeds met duizend, frank
verhogend, de tweede met vijfhonderd, die op min dan drie minuten tijd, het aanbod
tot honderd vijfenveertig duizend frank deden stijgen. Dit was een kolossaal
overdreven prijs. Het dof rumoer onder de toeschouwers verergerde, breidde zich
uit, bromde als een oproer in de verpeste, met rook vervulde herbergzaal, die de
dalende schemering reeds begon te verduisteren. Het was de dolheidsslag van het
einde, de opvliegende, onberedeneerde hartstocht van de tot waanzin toe geprikkelde
tuiser die het geld met hopen wegsmijt. En plots was het een kreet: de brouwer was
vooruitgesprongen en,
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sidderend, het aangezicht onkenbaar, de ogen uit hun holten en de twee armen
uitgestrekt als om er het eigendom mee vast te grijpen, riep hij dit ongehoorde cijfer
uit:
- Honderd vijftig duizend frank!
Alleman dacht dat het ermee gedaan was. Een luidruchtig gejuich steeg op en
reeds omringde men de brouwer om hem geluk te wensen, toen de koster, steeds
koelbloedig op zijn stoel gezeten, langzaam deze woorden van zijn lippen liet vallen:
- Honderd vijftig duizend vijfhonderd.
Dan was er niets meer. De brouwer liep als zinneloos weg, de drie reglementaire
vuren brandden in de stomme, gepetrifieerde verslagenheid van de aanschouwers en
het eigendom werd aan de koster toegewezen.
Deze stond op, naderde tot de notaris en tot Gilbert, en, met zijn kalme stem, sprak
hij:
- De koop is voor mijnheer Jozef De Moor, mijnheer de notaris.
Er was een ogenblik volkomen, verpletterende stilte. Lauwereijnssens, als door
een zweepslag getroffen, schokte van verbazing op zijn stoel; Gilbert, na een seconde
als van vernieling, sprong op, de ogen vlammend, de vuisten gebald, de armen, de
schouders, de nek, heel het lijf in een onheilspellende houding van worstelaar
samengetrokken en gespannen.
- Voor wie? schreeuwde hij eindelijk. - Voor wie, zegt ge? Voor wie?
- Voor Jozef De Moor, mijnheer, antwoordde de koster, instinctmatig van schrik
en verbaasdheid achteruitdeinzend. Gilbert maakte een vreselijk gebaar.
- Voor hem! schreeuwde hij; - voor hem!... Nooit!
De ganse zaal stond in verstomde opschudding op; de notaris, aan zijn plaats
genageld, staarde Gilbert aan, als vroeg hij zich af of deze krankzinnig werd.
- Mais mon cher, murmelde hij eindelijk, in 't Frans, - wat ge daar zegt is
onmogelijk, onzinnig. De koop is toegewezen, men kan er niet op terugkeren.
Overigens, de uitslag is schitterend, onverhoopt!...
- Nooit! zeg ik u; nooit! herhaalde de jongeling buiten
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zichzelf.
En bruusk, met een vreselijke vermaledijding, sloeg hij zijn stoel omver, stormde
door de menigte en vluchtte buiten, als een gek.
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XVII
Hij liep naar huis, sloot zich op zijn slaapkamer op. Maar 't was als werd hij er
geworgd; hij kwam schier dadelijk terug beneden en stapte ijlings de tuin in. En dáár,
in de schemering, langs de verlaten, met dorre bladeren bezaaide paden, onder het
lommer van de donkere sparren, in de eenzame diepten van het naakte slaghout
barstten zijn gramschap, zijn woede, zijn haat en zijn wanhoop ontembaar uit. Wat!
het was voor hem! voor zijn aartsvijand! Hij was het, die hier zou komen wonen,
hij, die valse, hatelijke dweper, te nul, te dom, te bekrompen om zelfs de plaats van
notaris te bekomen, waarvoor hij gestudeerd had; hij, die bezitten zou wat hij bezat,
die naar goeddunken zou veranderen, vervangen, vernietigen wat hij, wat, zijn ouders
geschapen, verfraaid, bemind hadden! En hij zou er leven met haar, met haar, die hij
zo vurig bemind had, die hij, in ditzelfde bekoorlijke oord zo gelukkig had kunnen
maken! Met zijn goed zou het wezen, op de puinen van zijn leven en herinneringen,
dat zij hun gezamenlijk leven zouden stichten, hun toekomst, hun geluk! Ah neen!
ah neen!... nooit!
Met koortsige, gejaagde tred, de vuisten gebald, het hoofd in somber nadenken
gebukt, stapte hij onophoudelijk langs dezelfde paden heen en weer. De naakte
twijgen van het struikgewas ritselden hem in 't aangezicht; zijn voeten slibberden uit
op 't vochtig-gladde van de afgevallen bladeren, waaronder soms een rotte vrucht
lag; en in dit treurig uur van najaarsschemering, onder de logge, loodkleurige hemel,
ginds ver, aan de westerkim, door een lage, bloedkleurige streep gezoomd, had de
tuin een somber, akelig uitzicht, waarvan de drukkende melancholie de foltering van
zijn ziedende ziel nog vergrootte.
Meer en meer nu, in afgrijselijk handtastelijke denkbeelden
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en vormen, materialiseerde zich in hem de vreselijke smart van het gebeurde. Hij
zag, hij voelde ze in het bezit van 't eigendom; de afwisselende verschijnselen van
hun gelukkig dagelijks leven ontrolden zich voor zijn ogen. Dáár, op het water van
die zwarte, kalme vijver, zouden zij met het schuitje varen, als twee verheide zwanen.
Hier, op de bank midden in 't groen, zouden zij samen neerzitten op zomeravonden,
de gestalten tederlijk omstrengeld, luisterend naar de goddelijke tonen van de
nachtegaal, de blik gevestigd op de eerste sterren, tintelend aan het donkerblauw
uitspansel. En zij zouden ook wandelen langs de lommerrijke paden; dartelen over
de fluweelgroene graspleinen; bloementuilen plukken in de schitterende geurige
parkjes. Overal en altijd zouden ze daar zijn, in alle plekjes zouden zij elkaar volgen
en beminnen. En in de lange winteravonden, wanneer de koude noordenwind buiten
huilt, wanneer de dwarrelende sneeuwvlokken de dode natuur onder hun wit lijklaken
begraven, dan zouden ze zich huiverend, in een nog nauwere omhelzing, bij de
gezellige haardstee scharen, in een van de mooie, genoeglijke zalen van het huis. En
de fabriek zou als het ware de steeds opwellende bron van al die genietingen en die
weelde zijn, de schat, door zijn ouders verzameld en voor hem bewaard, waaraan
zij, zijn aartsvijanden, hun dagelijkse voorraad van geluk en voorspoed zouden putten.
- O! neen, neen! neen, neen! dát zouden ze niet hebben! Nooit! nog liever te
sterven! nog liever alles te vernietigen!
De nacht was gans gevallen, de naakte geraamten van de gewassen schenen dichter
bij elkaar geschoven, in donkere stilte en geheim. De bloedkleurige streep van de
zonsondergang was niets meer dan een vage, lange, sulferblonde lijn, door zware
wolkenmassa's als het ware in de grond gedrukt, en in de koude lucht was een
toenemende westenwind opgestegen, die klagend en piepend door de hoge,
ontbladerde boomkruinen blies. Hier en daar, in het duister verschiet, blonken reeds
de lichtjes van de eenzame hoeven en in het dorp waren de laatste geluiden gestild,
terwijl de maan, in een chaos van wolken, langzaam boven de grauwe daken oprees.
Het was het uur van avondstond en rust, waarop de
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vermoeide huisgenoten zich rond de gezellige haard scharen. En in zijn hopeloze
droefheid voelde Gilbert zich opnieuw door het besef van zijn eindeloze verlatenheid
aan het hart gegrepen. Zijn gelaat kromp pijnlijk samen, doffe zuchten stegen uit zijn
boezem, tranen van bitterheid en smart welden op in zijn ogen. Oh! wat voelde hij
zich alleen, wat voelde hij zich verlaten met het vooruitzicht van gans die lange,
treurige, dode winter! Waarom had hij geen huisgezin, geen eigen haard! Waarom
was hij, rijk en begaafd, slechter door het lot bedeeld, ellendiger dan de rampzaligste
van de nederigen welke hem omringden.
Een nieuwe opwelling van toorn deed zijn ogen schitteren, een bruuske wraaklust
greep hem aan:
Neen, neen! zij zouden het niet bezitten, dit oord van weelde en geluk, waar zij,
als zegepralende verraders, van het leven hoopten te genieten! Liever, duizendmaal
liever zou hij het vernietigen, verdelgen!
Plots bleef die gedachte hem in de hersenen gedrukt. En in de staat van
overprikkeling en zinsverbijstering waarin hij zich bevond, bezat hij het vermogen
niet meer, om het even welke gewaarwording te ontleden, te overleggen; hij
gehoorzaamde blindelings en impulsieflijk aan de ingevingen van zijn geschokt
gemoed. Plotseling schoot een vreselijke vlam uit zijn strakke ogen; hij zag,
verwezenlijkt, het zinnebeeld van zijn wraak; hij besloot die ten uitvoer te brengen.
Met rasse, vastberaden stap trok hij naar de fabriek. Hij opende de ingangdeur,
trad binnen. Hij liep recht naar de machinekamer. Hij wist de plaats waar de lucifers
stonden, vond die, bemachtigde ze.
Ja, zó zou hij zijn wraak uitvoeren! Aangezien hij zijn eigendom niet langer kon
bezitten; aangezien men het hem ontnomen had met list, met bedrog, bijna gestolen;
welnu hij zou het hun weer ontnemen en niemand meer zou het bezitten: hij zou het
door het vuur vernielen, verdelgen tot de grond en in de vlammen met zijn goed
vergaan. En dit recht, het recht van de wraak had hij nog niet verbeurd, aangezien
de koopsom nog niet betaald was, aangezien het ouderlijk erfdeel hem vandaag nog
toebehoorde. Zelfs de maatschappij die de fabriek tegen brandgevaar gewaarborgd
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had, zou hij niet benadelen: zijn verzekeringspolis was sinds een maand geëindigd
en hij had ze niet laten vernieuwen.
Heftig stiet hij een binnendeur open en was in de molen. Hij deed een zwavelstokje
branden, nam een armvol ledige zakken, die daar lagen, droeg ze onder een van de
mekanieke builkisten, ontstak een tweede, lucifertje, legde het tegen de stapel aan.
Maar de vlam verzengde enkel de rand van een van de zakken, wierp enige kleine
sprankeltjes en doofde uit.
Hij beproefde het opnieuw, hij wond zich op. Hij handelde als in een nare droom,
doodsbleek, de ogen verwilderd uitgezet, als in de verwezenlijking van een van die
nachtmerries, die ons gruwelen doen begaan. En de wandaad kon niet tot stand
komen, de lucifers gingen de ene na de ander uit, zonder het vuur van de vernieling
te stichten.
Plots, alsdan, door een blinde verdelgingswoede overweldigd, ontstak hij ineens
heel het doosje, wierp het vlammend op de stapel.
Ah! ditmaal was het gelukt! Het vuur deelde zich aan de zakken mede, een lange,
bloedkleurige laai steeg likkend langs de spitse builkist op, in een dwarrelende
rookwolk gehuld. Gapend, versteend staroogde Gilbert op de stapel. Hij brandde
eerst langzaam, door de dwarrelende rookkolken, die eruit opstegen, bijna gesmoord.
Maar weldra liet zich een vlug geknetter horen, de rook verdween, schielijk
verslonden, de stapel werd een vonkengloed en plots sprongen de vlammen eruit op,
woest, sissend en reusachtig, tot aan de balken van de zoldering.
't Was of eensklaps een sluier van vóór Gilberts ogen werd getrokken. Met een
vreselijke gil sprong hij op, door het afschuwelijk bewustzijn van zijn misdaad uit
zijn zinsverbijstering gerukt. Te midden van de woeste vlammen verrees vóór zijn
geest het wraakroepend visioen van zijn ouders, die hem verdoemden; met een gehuil
van onnoemelijke foltering boog hij neer, greep een tweede armvol zakken, wierp
die op het vuur, het er zich met handen, met voeten en met knieën overheen vallen.
De strijd was kort van duur maar vervaarlijk. Verbrand aan de benen, verbrand
aan de handen, onophoudende smart- en
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angstkreten slakend, bleef hij, gedurende ettelijke ogenblikken van alle kanten
omringd door de vlammen. Maar noch van smart, noch van levensgevaar was hij
zich bewust; hij trappelde met de kracht der wanhoop, hij vocht tegen de vlammen,
het zich plat op de brandende stapel vallen, het vuur met zijn lijf, met zijn benen,
zijn handen en voeten uitdovend. Hij slaagde er eindelijk in; en, toen hij het laatste
vonkje gesmoord had, was het plotseling in hem een gevoel van reactie, van uiterste
verlamming en renunciatie: hij viel in de duisternis op zijn knieën, vouwde bevend
zijn zwarte handen samen en begon te wenen en te snikken als een kind, onduidelijke
woorden van smart en wroeging stamelend... Alles was volbracht, hij was machteloos
en overwonnen; hij zou vertrekken... voor altijd vertrekken.
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XVIII
Hij verliet de fabriek, kwam in de tuin terug. Zijn verzengde rechterhand en knie
deden hem schrikkelijk lijden; maar zó diep was nu eensklaps zijn afkeer van die
dingen, die hem niet meer toebehoorden, dat hij zelfs naar huis niet keerde om de
smart van zijn wonden door zorgen en heelmiddelen te verzachten. Hij liep in allerijl,
door 't schrikbeeld van zijn bijna volbrachte misdaad achtervolgd, langs: 't
achterpoortje buiten en trok de velden in.
Lang, lang bleef hij er dwalen. Hij doorliep de weilanden, thans naakt en verlaten,
waar hij zo vaak, op zomeravonden, in het hooi had zitten dromen, de ogen gevestigd
op het vaagduistere van de omringende voorwerpen, in de eentonige dommeling van
de geheimzinnige geluiden van de nacht. Hij volgde de smalle kronkelpaden door
de velden, onlangs nog een golvende oceaan rijpende aren, thans een treurige,
eindeloze uitgestrektheid met somber rapenlover, waarvan de bladeren tegen elkaar
aanklapperden, in de gierende wind. Hij dwaalde langs de elzekanten en sloten, hij
drong in de wouden, hij kwam voorbij het buitengoedje van mevrouw Durand, eertijds
zo lief en lachend, nu gesloten en verlaten, door het schrikkelijk treurspel, dater
afgelopen was, in rouw gedompeld.
De wind, van lieverlede, was in hevigheid toegenomen. Hij blies, zwanger van
regen, met bruuske buien door de duisternis, over de onafmeetbare uitgestrektheid
van de naakte velden. De maan, onzichtbaar, was slechts een bleke, betrokken vlek
in de chaos van de woeste, snel voorbijdrijvende wolken; en Gilbert, die tevens
huiverde van kou en koorts, had de kraag van zijn overjas overeind gezet. Hij ging,
hij dwaalde op goed geluk af zonder te weten waarheen. Soms kroop hij beneden de
rand van een sloot om de stekende pijn
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van zijn brandwonden met koud water te verzachten; soms bleef hij zonder reden
midden in zijn zwerven stilstaan, het hoofd gebogen, als duizelig, plotseling, door
een sombere, smartvolle gedachte aan zijn plaats genageld. Dan deed de wind de
panden van zijn jas naar voren fladderen en streek hem 't haar langs de slapen; en
weer stapte hij voort, huiverend, werktuiglijk voortgestuwd, steeds zwervend zonder
doel.
En na een lange omweg stond hij eindelijk weer vóór de ingang van het dorp, aan
de overzijde vanwaar hij vertrokken was. Het moest reeds laat zijn, want nergens
vernam hij nog enig geluid, nergens ontwaarde, hij nog een licht. Voor hem rees de
kerk, witgekalkt, omringd van haar kerkhof, met haar hoge, boogvormige vensters
en haar spitse toren, onzichtbaar in de duistere nacht. Hij bleef enige ogenblikken
aarzelen, in gedachten verzonken; en dan, als instinctmatig, stapte hij naar het
openstaande ijzeren hek en klom de twee arduinstenen trappen op, die naar de
dodenakker leidden.
En na een ogenblik, schier onbewust, stond hij vóór het praalgraf van zijn ouders.
Het was een graf met gebroken kolom en granieten zerk, belommerd door een
treurwilg, beplant met thuyaatjes en thans verdroogde bloemen, afgesloten door een
ijzeren ketting met hoekige schakels.
Een onbeschrijfelijke ontroering hield de jongeling op die plaats genageld. En, op
dit uiterste ogenblik van afscheid bij de gedachte, dat hij hun laatste rustplaats zo
weinig bezocht had en dat hij de teergeliefde doden hier nu gans alleen zou laten.
Zijn ogen schoten plotseling vol tranen, hij viel in 't natte gras op zijn knieën neer
en, de handen smekend gevouwen, weende hij nogmaals lang en overvloedig.
- Mijn vader, mijn moeder, vergiffenis, vergiffenis! smeekte hij. - Ik ga heen, ik
verlaat het huis waar gij geleefd hebt, waar gij mij hebt grootgekweekt, dat gij mij
op uw sterfbed vermaakt hebt, opdat ik er op mijn beurt mijn leven zou vestigen,
opdat ik er mijn toekomst en mijn geluk zou vinden. Ik heb het er niet gevonden,
lieve, goede ouders; ik voelde, dat ik het er nooit zou vinden; dat, gij vertrokken,
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ik hier sterven zou van eenzaamheid en wanhoop. Daarom vertrek ik ook, lieve
ouders; maar... ik zal terugkomen. O! ik zweer het u,... ik hoop tenminste dat ik het
u zweren mag. Later,... als ook mijn loopbaan zal volbracht zijn,... als ik, door
ouderdom of krankheid, voor altijd het hoofd ter ruste zal gelegd hebben... dan keer
ik hier terug,... om aan uw zijde te liggen en u nooit,... nooit, nooit meer te verlaten!
Hij zweeg, stond op, ontblootte zich het hoofd, plechtig, eerbiedig, de lippen
bevend, het aangezicht badend in tranen. - Vader,... moeder, tot wederziens!... ik
kom terug,...! ik kom terug, snikte hij.
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XIX
's Anderendaags verliet hij het dorp. Hij gaf de notaris last in zijn naam de laatste
formaliteiten van de verkoping te volbrengen; hij gaf hem zijn voorlopig, adres, te
Brussel, waar hij de vereffening zou afwachten. Eerst was hij van zins geweest die
tijd te Gent door te brengen, maar behalve dat hij zich daar nog te dicht bij Lovergem
gevoelde, boezemde hem het bekrompen en kleinsteeds karakter van die stad vol
parvenu's en parvenu-naäpers een diepe afkeer in. Met een aanzienlijke beloning
voor hun jarenlange, eerlijke diensten, vertrouwde hij, tot het ogenblik van de
inbezitneming door de nieuwe eigenaars, de wacht van zijn huis aan zijn beide meiden
toe.
Zijn onmiddellijke toekomstplannen waren vastgesteld. Na regeling van zijn zaken
zou hij zich op reis begeven. Waar hij gaan zou en wat hij verder zou doen, was door
hem nog niet bepaald. Hij was nochtans voornemens Amerika te bezoeken, machtig
aangetrokken door de zeden en de nieuwe instellingen van dit grote land. En daarna
zou hij zien, hij zou zich gedragen naar gelang van de omstandigheden; de toekomst
voor hem bleef beperkt, in een vage uitstraling van hoop en weemoed, in een
onverjaagbaar smachten naar een groter, beter, edeler leven. Het was het kwellend
en halsstarrig ideaal, de steeds vernieuwde hoop, onophoudelijk weer uit de puinen
van zijn dode illusies verrijzend, de onweerstaanbare impulsie naar zielsverheffing
en volmaakteid, het Sursum Corda! levend en trillend door alle hinderpalen en door
alle rampspoeden heen, het van ver komend, verleidelijk en nooit verwezenlijkt
visioen, voor de laatste aal als in een herschepping opgedaagd, ginds in de bromende,
verpeste kerk, de avond van de predikatie van de redemptorist.
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Hij vertrok met de schemering, langs Bavel, met de laatste banlieue-trein, na een
laatste maal de hand van enkele vroegere vrienden en van zijn twee wenende meiden
gedrukt te hebben. Gans alleen in de vallende duisternis, op het perron van het station,
een reiszak in de linkerhand, de gekwetste rechterhand door een zwartzijden doek
omwonden, wachtte hij op de trein. De dubbele spoorbaan strekte zich pijlrecht onder
de loodkleurige hemel uit, met een weerglans van metaal over de rails, afgebakend
door de veelkleurige, blikkerende lichtjes van de seinpalen, die zich in de verte, aan
beide uiteinden, in een geprikkel van sterren schenen te versmelten.
Een elektrisch belletje klingelde, een baanwachter het zijn hefboom neer en blies
op zijn hoorn. En in 't verschiet werd een van de blikkerende lichtjes groter, dansend
en daverend, korte stralen schietend. Het was de trein. Hij kwam aldra in het gezicht,
hij naderde brommend, zijn vuurbaak glinsterend als een zon, grauwe rookkolken
spuwend uit zijn schouw en vonken spattend uit de roosters van 't fornuis onder de
raderen.
Maar 't was een sneltrein. Het daverend gevaarte ruiste 't station voorbij, woest,
snel, zwart, een orkaan van stoom en van metaal, gehuld in een stofwolk die naar
verbrand ijzer rook, met de lange, horizontale, ineengesmolten streep van zijn verlichte
venstertjes...
Gilbert keerde zich om, verblind door 't opgezweepte stof, de blik gevestigd op
het groen lichtje van de laatste wagen, dat ogenziens verminderde en verdween.
Ah! met zulke treinen zou hij ook haast rijden! Zij zouden hem meevoeren door
de ruimte, door bergen en door dalen, naar dat groter, edeler leven, naar dat Sursum
Corda! dat hij, ginds ver, in het onbekende zoeken ging. Dagen en nachten, weken
en maanden, jarenlang misschien zou hij er de wereld mee doorreizen, om er dan
ook mee terug te komen, oud en moede, weer naar hier, naar 't oord van altijd-rust...
Een zweem van weemoed op het aangezicht staarde hij opnieuw peinzend de verte
in, naar de weifelende lichtjes, alsj had hij gepoogd er zijn bestemming in te lezen.
Wat zou hij vinden, ginds, in 't onbekende? Zou het einde-
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lijk de verwezenlijking zijn van zijn zoete levensdroom, het vast en bestendig geluk;
of nogmaals een onttovering, vol droefheid en vol smart? Was daar ergens, ginds
ver, een haard, een familie, een vreedzaam en gelukkig leven, die hem wachtten, die
zijn zwervend lot zouden vestigen; of zou hij weerkeren in die oorden, waar hij zo
lang, zoveel geleden had, rampzaliger dan ooit, dodelijk getroffen, om er te sterven?
Wie weet!
Zijn blik bleef staren in de verte, op de fhkkerende lichtjes, door zijn zweem van
treurnis en weemoed besluierd. De draden van de telegraaf, die wegvluchtten in het
verschiet, hadden een vreemde, mysterieuze resonans, als een flauwe, zingende
klacht; en de glimmende rails schenen te trillen, als bezield door een verlangen om
die daverende treinen, die zo dikwijls, als in een gloed van hartstochtelijk leven over
hen heen vlogen, in hun wilde vlucht naar 't verre onbekende te volgen. En op dit
uiterst ogenblik van het definitief vaarwel, doemden, haastig, onstuimig, in ontelbare
vertakkingen, de herinneringen van 't verleden in zijn melancholiek, ontroerd en
vertederd hart weer op. Hij zag opnieuw, in vluchtige, even snel verzwonden als
ontstane taferelen, heel zijn leven van de jongste jaren zijn geest voorbijzweven: de
eerste verschijning van Irène, gehuld in haar blond-wemelende straalkrans; Irène in
't vissersloepje, haar fijne verlakte schoentjes, en haar fijne, onder de zwartzijden
kousen verborgen enkels glimmend uitkomend beneden de rand van haar licht
zomerkleed; Irène hi de wagen, in de vallende duisternis en de troeblante geur van
't hooi aan zijn zij gezeten; Irène op zijn feest, in 't toverachtige van de verlichte tuin;
en dan Irène in de kerk, o! in de sombere, verpeste kerk, dreunend van de schallende
stem van de pater. En in het rijkkleurig geprikkel van de lichtjes aan de horizon,
verschenen ook, als op 't toneel de figuranten rond een heldin, de schimmen van zijn
vroegere vrienden, terwijl de aanhoudend suizelende klacht van de telegraafdraden
boven zijn hoofd hem de herinneringen van ontelbare voorvalen en bijzonderheden
scheen in 't oor te fluisteren, als zoveel onzichtbare schakels, als zoveel ideële bakens
van zijn eigen angstig, koortsig, van onttovering tot onttovering
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voortgejaagd leven.
Een laatste maal keek hij 't reeds duisterend zuiden in. Dáár, achter de naakte,
dichtgeschaarde bomenkruinen lag, onzichtbaar, verloren in het somber violetkleurig
verschiet, het stille, dode Lovergem. Dáár, onder de groene peluw aan de voet van
't kerkje, rustten, voor eeuwig, zijn ouders. Voor eeuwig, o, wie weet?... wie weet,
of hij hen later, in een ander leven, onder een andere gedaante, niet zou weerzien...?
Zijn oog schoot vol tranen; zijn hand strekte zich bevend uit, als tot een laatst,
vroom afscheid...
De hoorn van de baanwachter, die nogmaals galmde, trok hem uit zijn
bespiegelingen.
Ditmaal was het zijn trein die aankwam. Hij zag hem langzaam naderen, vergroten,
het rond, geel oog van de vuurbaak lichtkens sidderend, de schouwpijp zonder rook,
gans melancholiek in de vallende duisternis, weldra in een geknars van de raderen
stilhoudend, om, aan dat kleine station, die enkele reiziger op te laden.
Een garde opende 't portier van een coupé eerste klasse, de naam van 't station
afroepend.
Gilbert stapte in, de deur sloeg weer toe.
De garde floot, de stoomfluit gilde, de trein reed voort.
De man stond in het raampje, om het reiskaartje. Gilbert reikte hem 't rooskleurig
kaartje toe.
De bediende bekeek het, knipte het, gaf het de eigenaar terug.
Gilbert trok 't venstertje weer dicht, legde zijn hoed en zijn valies in 't net en zonk
op de rode kussens neer.
Hij was alleen... alleen en weg.
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Wroeging
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I
Olga behield haar kalmte en geduld tot tamelijk ver voorbij het station Bavel; maar
toen zij, in het gedruis van de rollende trein, de lange, scherpe gil van de stoomfluit
van de lokomotief hoorde, die het naaste station Meule aankondigde, wipte zij schielijk
van de rode kussens op, nam met een zenuwachtige uitgelatenheid het hoofd van
Gaëtan tussen haar beide handen en zoende hem twee, driemaal op de lippen, juichend:
- Alons, sta op! sta op! wij zijn er!
Hij sloeg zijn beide armen om haar slanke middel, trok haar strelend op zijn knieën
en kuste haar ook tederlijk op mond en wangen.
- Ja, liefste, wij zijn er, wij zijn er! herhaalde hij stoeiend met gesmoorde woorden,
haar ganse aangezicht met kleine, vlugge kusjes overdekkend.
Maar lachend worstelde zij zich los en terwijl hij, opgestaan, de reismantels uit
het net nam, kon zij aan de te grote tentatie niet weerstaan: zij opende het venster
van 't portier, stak in de wind van de vaart het hoofd een weinig buiten en ontwaarde,
met een kloppend hart, op enkele honderden meter afstand, het kleine, bevlagde en
versierde stationsgebouw, een zwarte, wemelende volkshoop vóór de kaai, een
woelende chaos van rijtuigen en ruiters buiten de palissade. Zij trok zich in de
half-coupé terug, vatte zijn beide handen in de hare, duwde die met geestdriftige
kracht, luid jubelend: - O liefste, wat volk, wat feest, wat beweging! Ik ben er gans
van ontroerd!
In het geknars van de pramen op de raderen vertraagde de trein plotseling zijn
vaart. Olga en Gaëtan, bereid om af te stappen, ontwaarden door het venstertje een
lange rij nieuwsgierige aangezichten. Met een schok hield de wagen
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stil en terwijl, begeleid door oorverdovende hoezees, de opwekkende tonen van de
door de muziekmaatschappij aangeheven Brabançonne weergalmden, kwam een
stationsbediende, blootshoofds, het portier openen. Het jonge echtpaar stapte af en,
onmiddellijk, in het geluid van de toejuichingen en van de schaterende klanken van
de muziek, trad een klein, gans in het wit gekleed meisje te voorschijn, met een
reusachtige bloemtuil in de hand.
Muziek en jubelkreten hadden opgehouden, de trein, die ietwat langer dan gewoonte
stil gebleven was, zette zich weer in gang, met al zijn nieuwsgierig uitkijkende
reizigers aan de venstertjes: men hoorde niets meer dan de eentonige stem van het
kind dat, door een aandachtig en eerbiedig luisterende groep omringd, zijn van buiten
geleerd gelegenheids-complimentje opzei. Toen het Olga de prachtige ruiker toereikte,
boog de lieve jongedame glimlachend en met tranen van ontroering in de ogen tot
het kleintje neer en kuste zij het herhaaldelijk op de wangen, terwijl nieuwe hoezees
uit de omringende volksschaar opstegen.
Alsdan verliet men de spoorwegkaai. Maar als de jonggehuwden op het pleintje
vóór het stationsgebouw verschenen, waar de ruiters en de rijtuigen stonden, die hen
triomfantelijk, in stoet, naar hun kasteel van Wangeren zouden leiden, viel hun een
nieuwe ovatie te beurt. De boeren te paard en de nieuwsgierigen te voet schreeuwden
en juichten allen ondereen en de muziek had De Vlaamse Leeuw aangeheven, terwijl,
uit een groep nobiljons van het omliggende, die ook tot daar gekomen waren om hun
vrienden eer te bewijzen; een gedistingeerd handgeklap opsteeg, begeleid door doffe,
korte bravo's en door een driemaal herhaald ‘hip! hip! hoera!’ op zijn Engels.
Olga en Gaëtan, diep bewogen, waren groetend en glimlachend blijven stilstaan.
Dan kwam de vriendenschaar tot hen genaderd en die heren, in eendepootrode
handschoenen en korte, parelgrijze of mastiekkleurige overjassen, kusten de hand
van Olga en drukten die van Gaëtan, gelukwensen en complimenten wisselend. Zij
leidden de helden van het feest naar hun open landauer en, nadat dezen er zich
geïnstalleerd hadden en eenieder zijn plaats in de rangen had terug geno-
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men, trok de stoet, aan 't hoofd, langzaam vooruit.
Olga was als duizelig van geluk. Toen zij het kleine stationsgebouw voorbij waren
beefde haar hand zodanig, dat zij de bloemtuil op de kussens van het rijtuig moest
neerleggen. Zij sloot, een ogejnblik haar ogen en zuchtte diep; en dan, opnieuw de
hand van haar echtgenoot vattend, drukte zij die met vuur en lispelde, terwijl nu echte
vreugdetranen uit haar ogen rolden:
- O mijn Gaëtan wat ben ik toch gelukkig, gelukkig, gelukkig!
Als moede, overweldigd door haar gelukzalige emotie, zonk zij met een zoete
glimlach op de lippen in het rijtuig achterover. En hij, door een gelijke ontroering
en volzaligheid beheerst, staarde haar, in een stomme aanbidding aan, onmachtig
om door woorden zijn gevoelens uit te drukken. O wat was ze mooi, gelijk ze daar
nu zat, zo blank en fris in haar bleek zijden zomerkleed, versierd met witte kanten!
Wat stond het haar goed, dat heel heel klein hoedje, dat schitterde en prijkte als een
vlinder, of een bloem, in 't zwart van haar weelderige, bijna ruw geplante haren! Hij
kon zijn ogen van haar aangezicht niet afwenden; hij onderging een zotte, ziekelijke
begeerte haar opnieuw in zijn armen te sluiten, haar tegen zijn hart geprangd te
houden, haar nooit meer los te laten. Och indien hij haar steeds zo mocht houden,
gekneld tegen zijn borst, gekneld tegen zijn lippen, dan zou hij voor het spook van
het verleden niet meer beven, van dat verleden dat hij dacht gedood te hebben en dat
soms weer in hem herleefde, kwellend en onverjaagbaar, meer en meer obsederend,
naarmate hij terug tot welbekende oorden naderde...
Nu ontrolde zich de stoet langs de steenweg in processie voor hen heen, igehuld
in een lichte, schuins in de jonge groene korens wegvliegende stofwolk. Van in hun
landauer ontwaarden zij de golvende rit van de ruiters, die twee aan twee draafden,
met hun in schitterende kleuren geklede vaandrig aan 't hoofd; de lange reeks rijtuigen
van allerhande aard en maaksel daarachter; de luidruchtige benden jonge knapen en
meisjes, die er in het zand nevens liepen. Soms sprong een paard opzij, een wolk
zand opheffend, en zij zagen de
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ruiter hevige pogingen in 't werk stellen om zijn lomp; weerspannig beest weer in
de rang te krijgen; soms stegen luid geschater en gelach uit een van de boerensjeesjes
op; terwijl de correcte gespannen der nobillards steeds hun deftige gang gingen, de
optuigingen schitterend, de genikkeleerde kettingen rinkelend, door de hoog en stijf
op hun bokken gezeten meesters zelf gevoerd, met de lakeien in livrei, die hen de
rug toekeerden, achteraan. En dit alles was bestraald door een glans van feest en van
geluk, midden die schone, tengergroene velden, onder die helderblauwe meihemel,
waarin de zachte voorjaarszon met ongemene luister glinsterde.
Olga genoot met wellust van haar terugkomst in die zo welbekende oorden, waar
zij nagenoeg haar ganse jeugd had doorgebracht en waar zij ook voortaan het beste
van haar levensgeluk zou pogen te vinden. Zij onderging daarenboven dat gevoel
van diepe bewondering voor haar landstreek, dat alle van verre gewesten terugkerende
reizigers aangrijpt, wanneer zij de schoonheden van de natuur in den vreemde
vergelijken met die van ons prachtig, enig Vlaanderen. Het was voor beiden een gans
nieuwe, opgefriste indruk. Zij hadden zich niet, gelijk zo vaak het gebruik is,
gedurende reeds verscheidene dagen heimelijk in hun kasteel opgehouden, om zich,
op de dag van de inhaling, in een gesloten rijtuig naar de naburige stad te laten voeren,
daar op de trein te springen en, een rechtstreekse terugkomst uit den vreemde
simulerend, zich aan een klein, landelijk station door de stoet te doen afhalen, neen:
zij kwamen direct van Italië terug: zij hadden ternauwernood de tijd gehad om in
Gent mijnheer en mevrouw de Papeleu, de bejaarde ouders van Olga, die nog op hun
kasteel niet waren, te omhelzen en de banlieue-trein te nemen, die hen in de nabijheid
van hun domein had gebracht.
Men ontwaarde het reeds in de verte, dat mooie kasteel met zijn vier scherpe
torentjes dat, zijdelings het dorpje Wangeren gelegen, gans wit als een paleis van
feeërie, midden uit een geschakeerde chaos van lovermassa's oprees. Uitgestrekte
dennenwouden omringden het rechts en links, een sombere noot over de vrolijkheid
van het tafereel verspreidend, ter-
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wijl, daarachter, zich opnieuw een schitterend en prachtig vergezicht uitstrekte: uren
en uren zonnige weiden, waar ontelbare kudden in graasden en waar de stille Leie
door kronkelde, die zich aan de horizont, in een blauwnevelig verschiet van wouden
ging verdwalen.
Bij dit gezicht maakte zich een soort van vrome bedwelming van Olga meester.
Zij sloot opnieuw haar ogen, zij glimlachte niet meer, verdiept in een zwijgende
bede. En, als had zij haar echtgenoot haar ontroerende gevoelens willen mededelen:
- O Gaëtan, lispelde zij langzaam en ernstig, terwijl haar rechterhand, met een
trage, lange drukking op zijn arm woog, - O, Gaëtan, laat ons steeds goed zijn... laat
ons steeds waardig zijn van ons geluk!...
't Gedreun van een kanonschot riep haar tot de werkelijkheid terug. Het prachtig,
zoëven geziene landschap was verdwenen, de stoet zonk nu in een laagte, tussen
twee kleine, met hout begroeide en door hagen afgesloten heuveltjes, als liep de
steenweg door een privaatpark. En schielijk, aan een ommedraai, verscheen een
viervoudige, regelrechte rij eeuwenoude kastanjebomen, die een weergaloos-heerlijke
allee vormden, aan het uiteinde waarvan, badend in de zonneglans, het bevlagde en
versierde dorpje prijkte, met zijn praalboog aan de ingang.
Het schouwspel was enig, wonderlijk van naïeve, rustieke poëzie, Olga werd bleek
van aandoening; Gaëtan hield zich rechter op de kussens, een deftige en
vriendelijk-ernstige houding aanwendend voor de intrede. Er greep een ogenblik
stilstand plaats; en dan, bij het geluid van de muziek, bij het gebulder van het kanon
en de toejuichingen van het volk, trok de lange stoet het dorpje binnen.
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II
Slechts sinds anderhalf jaar hadden zij kennis met elkaar gemaakt. Hij had steeds te
Brussel geleefd, hij was eerst het kasteel van Wangeren komen bewonen na de dood
van zijn oudere broeder, de burggraaf André d'Hailly van Roosevelt. En zij die, in
de hoge wereld waar zij leefde, zoveel jongelieden ontmoet had, die haar steeds koel
en onverschillig lieten, zij die zoveel pretendenten van degelijken huize van de hand
gewezen had en die, in de volmaaktste harterust, de ouderdom van zesentwintig jaar
bereikt had, sinds hun eerste kennismaking op 't kasteel van haar vader, had zij voor
hem een sympathie, een genegenheid gevoeld, die aldra in een ware en diepe lief de
was veranderd.
Hij had die liefde bemerkt en ze gedeeld. Hij had haar zijn hartstocht verklaard
en, met haar toestemming was hij aan haar vader haar hand gaan vragen.
Mijnheer de Papeleu, enigszins verbaasd over de vlugheid waarmee een zo
onverwacht avontuur was voorgevallen, had eerst, alvorens zijn jawoord te geven,
over de hem nagenoeg onbekende jongeling renseignementen willen nemen. Deze
werden hem door een Brusselse vriend bezorgd, vaaglijk gunstig en banaal, zoals zij
het gewoonlijk zijn. Er was echter een wanluidende klank in, dezelfde gelijk bij
zovele jongelieden van die stand. Gaëtan had een deel van zijn fortuin verkwist,
maîtressen gehad, een tijd een nogal lichtzinnig leven geleid. Men voegde erbij, dat
hij zich veel scheen gebeterd te hebben.
Mijnheer de Papeleu had deze spijtige geruchten niet te baat genomen om het
ontworpen huwelijk te doen mislukken. Gaëtan mishaagde hem niet als schoonzoom
en hij had te veel ondervinding van het leven, om niet te weten, dat hij
hoogstwaarschijnlijk bij een andere pretendent soortgelijke
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jongelingszonden zou te vergeven hebben. Daarenboven hij hield eraan dat zijn
meisje geen vieille-fille werd en, haar karakter kennende begreep hij wel, dat het
schier onmogelijk zou zijn haar nog te doen trouwen, indien hij zich verzette tegen
haar huwelijk, met de eerste man, die zij ooit bemind had. Hij vergenoegde zich haar
eenvoudig mee te delen wat hij over Gaëtan vernomen had, zonder te pogen haar te
ontmoedigen of te verschrikken, haar enkel aanradend er wel op na te denken, alvorens
een besluit te nemen.
En Olga had gezucht, geweend, zich tot opstand en vertwijfeling laten overgaan.
Zij had dat gevoel van smartvolle verbaasdheid, van bittere onttovering ondergaan
dat, in hun onwetendheid van 't leven, alle jonge meisjes overweldigt, wanneer zij
voor 't eerst vernemen, dat de man, die zij beminnen, niet onbevlekt en rein meer is
als zij; dat het hart, dat nu voor haar trilt, reeds vroeger voor een ander heeft geklopt.
Haar eerste, spontane beweging was bepaald met hem af te breken, zo onuitstaanbaar
en afkerig was haar die gedachte. Wat! zij zou een wellusteling huwen, zij die uit
dien hoofde, uit haat en walg voor hun gekende ongebonden levenswijs de hand van
meer dan een pretendent geweigerd had! O neen, neen, dát niet...
Zij bracht met hem een onstuimige uitlegging teweeg, zij overstelpte hem met
verwijten; zij ondervroeg hem en randde hem op alle punten aan, met die aanvallende,
jaloerse vergramdheid van de gekrenkte verliefde vrouw, die gevoelt dat zij toch zal
eindigen met zich aan het onherroepelijke en het onherstelbare te onderwerpen. Hij,
smekend en wanhopig, had zich ten beste mogelijk pogen te ontschuldigen. Hij had,
met de restricties en de bescheidenheid, die haar onwetendheid van jong meisje hem
oplegden, al de gemeenplaatsen aangewend en al de verzachtende omstandigheden
ingeroepen, welke de mannen, in dergelijke gevallen, steeds in hun voordeel weten
te gebruiken.
Hij had haar verzekerd, dat hij niet schuldiger was dan een ander, dat allen dezelfde
fout bedreven, dat het een gebrek, een zwakheid was, eigen aan de natuur van de
man, een zwakheid, die ze zou begrijpen, verschonen zelfs, eens als ze ook getrouwd
zou zijn; een zonde, die ze toch zou te ver-
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geven hebben, bij om het even welke man van enige leeftijd, die ze tot echtgenoot
zou nemen. En toen was hij voor haar voeten op zijn knieën gevallen, hij had haar
met tranen in de ogen om vergiffenis gesmeekt, hij had haar, op al wat heiligst was,
gezworen, dat al die vroegere, treurige misstappen sinds lang tot een onherroepelijk
dood verleden behoorden en dat zij samen de gelukkigste mensen ter wereld zouden
zijn, indien zij kon, indien zij wilde het verleden vergeven en vergeten.
En zij, vooraf overwonnen, had hem eindelijk vergiffenis geschonken en 't huwelijk
had plaatsgegrepen.
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III
En nu waren het oprecht gelukzalige dagen, die welke Olga gedurende die eerste
tijden van haar huwelijk op het kasteel van Wangeren doorbracht. Zij voelde zich
eensklaps geheel veranderd, haar gedachten waren verbreed, haar toegevendheid op
vele dingen had zich uitgebreid, al de valse oordelen en de vooringenomenheden
van haar jongmeisjesopvoeding waren als rook voor de thans bekende werkelijkheid
van het leven verdwenen. En al haar ingeboren goede gaven en hoedanigheden
ontwikkelden zich nu en bloeiden, als in een gebenedijde grond. Men weet wat een
garçonnière en zelfs een rijke garçonnière is. Zoveel dingen ontbreken er, die alleen
door de zorgzame, gemoedelijke hand van een vrouw, en van een beminde en
beminnende vrouw kunnen aangebracht worden. Olga stelde er haar heil en haar
trots in, haar huis op een onberispelijke voet te houden. Zij bestuurde, organiseerde
alles. Zij had het bewustzijn van een gans nieuwe gewichtigheid en
verantwoordelijkheid en al die aan haar dienstboden uit te delen bevelen, die titel
van mevrouw waaraan ze steeds nog niet gewend was, die ontzagvolle vragen:
verlangt mevrouw dit? wat denkt mevrouw van dat? verwekten in haar 'n soort van
heilduizeling, die haar soms een wijl met blozende wangen de ogen deed sluiten,
gans ontroerd, als overweldigd door een al te scherp genot.
De morgenuren vlogen ras voorbij, aan allerhande kleine zorgen en werkzaamheden
besteed. Vaak had zij de tijd niet vóór de lunch de vrije lucht eens in te ademen. Om
één uur kondigde de dienstbel, die aristocratische bel van de kastelen, waarvan de
klank denkbeelden van praal en weelde schijnt te verwekken, het uur van de maaltijd
aan. Deze was kort van duur en eenvoudig, altijd samengesteld uit koude gerechten
en door een glas rode wijn begoten, maar opge-
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diend in kostelijke vaten, door een tafelknecht in livrei, met witte handschoenen, die
fiks en zwijgend met wakende ogen achter de stoel van mevrouw stond. Het was
haar geluk, die dagelijkse raffinementen van de dienst in haar huis. Na de lunch, als
het weder gunstig was, gebruikten zij de koffie onder de veranda, op de stoep. Gaëtan
rookte zijn havanna onder het lezen van de dagbladen en zij hield zich onledig met
het een of 't ander handwerk of met het lezen van een boek. Dan maakten zij een
toertje in het park of reden uit op wandeling of op bezoek. Indien zij niet uitgingen
en ook geen visites verwachtten, hield Gaëtan zich somtijds bezig met
landschapschildering, waarvoor hij een zekere gevatheid bezat. Om zes uur kondigde
de klok het diner aan. Een door haar geplukte bloementuil versierde de tafel en door
de wijde, hoge vensterramen drongen de prachtige tinten van de zonsondergang in
de zaal. Henri, fris geschoren, zorgzaam, oplettend, diende met zijn witte
handschoenen. Hij sneed het gebraden vlees voor, op een klein tafeltje, dat in de
hoek stond, bood de schotel aan mevrouw, dan aan mijnheer. Wanneer er vis was,
maakte zij zelf de verdeling van de stukken, maar alvorens op te dienen, moest Henri
een ogenblik de schotel terugnemen, er zich mee omkeren en dan mevrouw het
gerecht aanbieden. Het diner was een weinig langer van duur, door fijnere wijnen
besproeid. Altijd zelfs, met het nagerecht, namen zij een glas champagne, en dan
betrokken zij opnieuw de stoep waar zij de koffie en likeuren vonden.
Dit was het volzalige ogenblik van de dag, het uur van heil en vrede op hetwelk
zij haar ganse wezen in een eindeloos gevoel van geluk en erkentenis voelde
wegsmelten. Langzaam daalde de zon, brandend in de diepten van het park, waarvan
de hoge lovers zich als een reusachtig zwart kantwerk op de eindeloze uitgestrektheid
van het gouden westen aftekenden. De schitterende kleuren van de bloemperkjes
verdoofden, het struikgewas verdonkerde, in nachtgeheim gehuld; de dubbele rij
oranjebomen in kuipen die, dwars over het grasplein, een allee vormden van de stoep
tot aan het ornamentiek gesmede ijzeren inganghek, maakten de indruk van een
dubbele rang bewegingloos op de wacht staan-
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de soldaten. En de vijver, die, zijdelings het kasteel, nog met een soort van schemer
blonk, bedekte zich langzaam met een witte, soms vaaglijk wegzwevende dampsluier,
terwijl de eerste sterren in de hoogblauwe hemel begonnen te pinken en de eerste
vledermuizen gejaagd en weifelend in de zoele lucht heen en weer fladderden.
Zij spraken niet, zij genoten de zachtheid van het avonduur, door het dromerig
gelispel van de krekels in mijmeringen weggevoerd. En plots was het de nachtegaal,
van wie de ontroerende stem uit het midden van de stille, sombere lovers opsteeg.
Zijn heerlijke tonen vervulden de weergalmen van de nacht, soms onderbroken door
een lang stilzwijgen, dat de plechtigheid van de zomernacht nog aangrijpender maakte
en gedurende hetwelk de wonderlijke zanger zich tot innerlijke bespiegeling scheen
te begeven. Toen liep hen als een rilling over de huid en zachtkens schoof zij haar
biezen zetel dicht tegen die van Gaëtan, van wie zij de hand in de hare nam. Hij
rookte zijn sigaar, waarvan de gloed steeds roder werd, naarmate de duisternis daalde.
Peinzend en zwijgend staarde hij voor zich heen, op de zwarte lovermassa's, waaruit
de prachtige tonen kwamen. Alsdan, door de volzaligheid van haar gevoelens
overweldigd, drukte zij koortsig zijn hand en haar hoofd zonk op zijn schouder,
terwijl zij met een bevende stem en tranen in de ogen zuchtte:
- O, zeg, Gaëtan, zijn wij toch niet te gelukkig?
In zulke ogenblikken, op die hoogte van geluk, bezat zij zichzelf niet meer, voelde
zij zich weer kind worden, met de behoefte iets buitensporigs aan te vangen. Zij
wilde rond het park lopen, dicht tegen hem gedrongen, sidderend in het balsemgeurig
duister van de heimvolle wegen, tevens verschrikt en gerustgesteld, met het delicieus
bewustzijn zich beschermd te voelen door die welke zij beminde. Ofwel zij wilde
met het schuitje varen en zij zat aan het roer, haar verliefde, bewonderende ogen op
hem gevestigd, gewiegd door het dof gecadenceerd geluid van de riemen, welke hij
in beweging hield. Het bootje gleed in stilte tussen de neerbuigende waterplanten,
met het zachtzingend gekabbel van het water, langsheen de zijkanten. Zij vaarden
onder de rustieke houten bruggetjes, daar, waar de vijver, zwart als inkt, zich
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tussen woeste oevers samentrok, die hun dooreengestrengeldneerhangende gewassen
in het water weekten. Dan maakten zij de toer van 't eilandje en somtijds landden zij
er aan, de wilde vogels verschrikkend, die wegvlogen, onzichtbaar, met overijlend
geklapwiek en scherpe, wilde, aldra door de afstand verzwakte schreeuwen.
Zulks was hun kalm, gewoon, dagelijks leven, dat Olga boven alle feesten en
vermakelijkheden verkoos. En, wat de aangename gemoedelijkheid ervan nog
vergrootte, was de nabijheid van haar ouders, wier kasteel slechts op een half uurtje
afstand stond en dat zij zien kon als zij wilde. Elke zondag namelijk, gingen zij er
middagmalen en er de achternoen doorbrengen. En, om haar zeldzame ledige uren
te besteden, had zij haar behoeftigen te helpen en te troosten, iets dat zij, in de
overmaat van haar geluk en dankbaarheid jegens het leven, met een aangroeiende
liefde en milddadigheid uitoefende.
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IV
Maar, daar ieder menselijk geluk volstrekt zijn keerzijde moet hebben, zodanig, dat
de mens voor het te volmaakte heil schrikt en zelfs zijn denkvermogen inspant om
zich onaangenaamheden te scheppen indien, door een weinig gemeen geval, deze
niet vanzelf opdagen, zo verontrustte zich van lieverlede Olga over het overtollige
van haar gelukzaligheid. Zij onderging somtijds de vage vrees, dat het zo niet kon
blijven duren; en, toen dit kwellend voorgevoel uit haar geest niet wilde wijken, brak
zij zich het hoofd om te raden, te veronderstellen wat eens bekwaam zou zijn haar
levensgeluk te verminderen of te verwoesten.
Dienaangaande kon zij geen duidelijke mogelijkheid gissen; maar instinctmatig,
onberedeneerd, zonder door enig gegrond vermoeden dit in haar hart verwekte
voorgevoel te kunnen rechtvaardigen, drong zich bij haar de overtuiging op, dat,
indien haar een onheil overkwam, Gaëtan er de schuld van zou zijn. Hij was het, die
haar het geluk geschonken had; hij ook, die het haar zou ontnemen, indien het haar
ooit moest ontnomen worden: dit voelde zij, zij was er zeker van.
Dit gevoel, hardnekkiger en onverjaarbaarder naarmate haar levensheil
vermeerderde, deed haar soms waarlijk lijden. Vooral wanneer zij weldra overtuigd
was, dat zij de hoop had, moeder te worden, kende haar onrust soms geen palen meer.
Het was, of haar man reeds wezenlijk begonnen was haar te mishandelen. Zij staarde
hem somtijds tersluiks aan, gedurende een lange poos, met geestesinspanning pogend
op zijn aangezicht de uitdrukking van zijn innigste gevoelens waar te nemen. Wat
mocht er omgaan in de diepste diepten van dat hart, dat zij soms het vlijmend
bewustzijn had, niet heel en al te bezitten, niet heel en al te kennen? Waren die
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mooie wezenstrekken, die diepe blauwe ogen, die ganse, tevens zo correcte, zo
lieftallig voorkomende handelwijze en manieren, waarlijk van hem of waren zij
slechts een masker, waarachter andere trekken, andere gevoelens, een ander, een
haar nog onbekend mens schuilden? En vooral, was hij ook wezenlijk zo gelukkig
als hij beweerde te zijn; gelukkig zonder een spijt, zonder een verlangen, gelukkig
zoals zij zelf was?
En hij had schoon ‘ja’ te antwoorden, haar te verzekeren, te zweren dat hij gans
gelukkig was; dat de werkelijkheid al zijn verwachtingen overtrof; dat hij nooit naar
een hoger, groter, zuiverder geluk zou durven trachten hebben; haar angstige twijfel
bleef bestaan, kwelde haar, knaagde aan haar hart, gelijk een traag vergif. Eenmaal
reeds, op een avond, was zij in tranen losgebarsten, als had zich plotseling voor haar
een gruwelijk geheim ontsluierd; en, met een brekende stem was zij op zijn knieën
neergezonken:
- O neen neen, gij bemint mij niet, ik voel het; gij zult mij nooit beminnen gelijk
ik u bemin!
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V
Wat zou het: geweest zijn had zij geweten wat er thans in Gaëtans hart omging!...
Gaëtan was getrouwd in dezelfde condities gelijk vele, men zou bijna mogen
zeggen: gelijk het merendeel van de gegoede jongelieden van de tegenwoordige tijd.
Hij had vooreerst wat men noemt ‘zijn verleden te liquideren gehad’. Banaal woord,
triviale, walgelijke uitdrukking en die revolteert, als men denkt aan al het lijden, aan
al de tranen, aan de lafheden en wreedheden, die daar zo dikwijls achter schuilen...
Hij had te scheiden gehad van een maîtresse, bij wie hij een kind had. En, zoals het
ook zo vaak gebeurt, hij had haar niet verlaten, omdat het ogenblik gekomen was,
dat hij haar niet meer beminde: hij had het gedaan uit redenering, uit berekening, uit
noodzakelijkheid, uit egoïsme; uit een zeker gevoel van eerlijkheid ook, omdat hij
wel daartoe besluiten moest, wilde hij met Olga, die hij ook oprecht beminde en
vurig tot vrouw begeerde, trouwen. Kortom, hij had gehandeld, of liever, hij had zich
de kracht gewaand te handelen ingevolge de principes heersend in zijn stand, waar
men zo gemakkelijk een totaal verschil maakt tussen deze twee dingen, die nochtans
zouden moeten één zijn: de maîtresse en de vrouw.
Maar ach! wat gruwelijke scène toen hij haar zijn besluit was gaan aankondigen!
Zij was een arm, mooi meisje, die hij een dag op zijn levensbaan ontmoet had, die
hij verleid had en gevestigd in de stad, op dat appartement, waar zij sinds vier jaar
met haar kleintje leefde. Zij had niets van de gewone voorname zondares; zij was
niet intrigant; zij hield noch van schreeuwende toiletten, noch van onbezonnen
geldverkwisting; zij beminde eenvoudig en getrouw Gaëtan, de eerste en enige man,
die zij ooit als minnaar gekend had.
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Zij wist wel dat hij haar nooit huwen zou en dat integendeel, allicht een dag zou
komen waarop hij haar en haar kind zou verlaten om met iemand van zijn stand te
trouwen. Maar nog nooit had die kwellende gedachte zich met de hevigheid van een
wezenlijke gebeurtenis aan haar geest opgedrongen. Zulks bleef in haar als de
onduidelijke vrees van een zeer vaag, zeer verwijderd gevaar, iets als het voorgevoel
van een ongeluk, dat wellicht nooit zou voorvallen. Ook toen ze zo eensklaps, op de
meest onverwachte wijze, voor de schrikkelijke werkelijkheid stond, zakte zij ineen,
als onder een vreselijke slag, waarvan zij in het eerste ogenblik al het afgrijzen en
de uitgestrektheid niet besefte.
Hij, van zijn kant, had zich het hoofd gebroken om haar dit treurig nieuws met
zoveel zachtheid mogelijk aan te kondigen. Hij had beurtelings al de middelen
overwogen, die zich in zulke gevallen aan de lafhartigheid van de mannen aanbieden.
Hij dacht er eerst op na haar per brief te verwittigen. Doch hij zag dadelijk hiervan
af, wel begrijpend dat zulks geen definitieve oplossing van de zaak behelsde; dat hij
daardoor dit vreselijk geduchte iets: een laatste bijeenkomst, niet zou ontgaan. Toen
kwam hem het plan voor de geest haar niets te zeggen, haar niets te schrijven en
eenvoudig bij haar niet meer te gaan; haar niet te antwoorden, indien zij zelf schreef;
haar niet te ontvangen, indien zij hem kwam opzoeken.
Maar, ach neen! ver van zich wierp hij dadelijk dit onmenselijk voornemen weg.
Hij had het recht niet zo met haar te handelen, zij, die steeds zo goed, zo getrouw en
aan hem zo verknocht was geweest. En, wanhopig, besloot hij eindelijk een
tussenmiddel te gebruiken: hij schreef haar een kort, treurig briefje, een brief waarin
hij loog, evenals hij voortaan onophoudend in zijn leven zou te liegen hebben; een
brief waarin hij haar liet weten, dat aanzienlijke, geldelijke verliezen hem plotseling
geruïneerd hadden en dat hij zich genoodzaakt vond haar en haar kind zonder
bestaansmiddelen te laten, tenzij zij erin toestemde zekere schikking te aanvaarden,
die hij haar de volgende dag zou komen voorstellen en waarbij alles nog gered kon
worden.
Hij kwam op het gestelde uur en vond haar in haar slaap-
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kamer, bleek, de ogen roodgeweend, met haar vierjarig, strelend tot haar geneigd
meisje, tussen haar knieën. Het was hem niet nodig een gemaakte ontroering te
huichelen; hij was het meer dan genoeg en, op dat solemneel ogenblik, gedurende
de tijdruimte van enkele seconden, overweldigde hem als een uiterste waarschuwing,
een gevoel van plotse, diepe wroeging, terwijl, als in een vlug, helder en vervaarlijk
visioen, de onherstelbare misdaad, die hij ging plegen, handtastelijk vóór zijn ogen
zweefde. Hij bleef staan, als versteend, op het punt aan die diepe kreet van zijn hart
te gehoorzamen; doch terzelfder tijd daagde het denkbeeld van Olga op vóór zijn
geest en haastig, uit vrees van te verzwakken, naderde hij tot haar, kuste haar en haar
kind op de wangen en begon haar, op een terneergedrukte toon, de geschiedenis te
vertellen, die hij verzonnen had. Toen die geëindigd was voegde hij er met een
wanhopig gebaar bij: - Er blijft nog een enkel middel over om ons allen te redden:
't is dat gij mij een rijk huwelijk laat aangaan, waarvoor zich juist nu de gelegenheid
aanbiedt. Indien gij weigert, en dat mijn ellende gekend zij, zijn wij allen
onherroepelijk verloren...
Zij was plotseling opgesprongen, bleek als een lijk, de gelaatstrekken ontsteld, de
ene hand bevend op haar hart gedrukt, om er de onstuimige jagingen van te
bedwingen, de andere uitgestrekt boven het hoofd van haar kind, als om het, tegen
de slag die haar trof te beschermen. En zij staarde hem met haar vergrote, verwilderde
ogen aan, waarin een zo roerend-gepijnigde, een zo smekend-wanhopige uitdrukking
lag, dat hij opnieuw al zijn moed en zijn wilskracht voelde wankelen.
Zij lispelde met een kwijnende stem:
- Trouwen!... trouwen... gij gaat met een andere trouwen!... o Gaëtan!...
Nog eens staalde hij zich, verklaarde, 't gelaat verwrongen, met een gepijnigd
gebaar:
- Het moet... het moet; 't is onze enige toevlucht om aan de ellende te ontsnappen!
Zij luisterde reeds naar zijn woorden niet meer. Zij was terug in haar zetel
gezonken, vernield in haar droefheid, ver-
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smacht door haar brandende tranen. En het kleintje, ontroerd door het wenen van
zijn moeder, barstte ook schielijk in tranen los, en klauterde op haar knieën, zijn
strelend gezichtje tegen het hare gevleid, zijn beide strelende armpjes om haar hals
gestrengeld, als wou het haar op zijn beurt beschermen en verdedigen tegen die man,
die haar kwaad deed. En hij, de schuldige, stond dààr voor hen beiden, somber, stom,
het voorhoofd van een onheilspellende plooi doorgraven, voor de eerste maal van
zijn leven de zware verantwoordelijkheid beseffend, die op hem woog. Hij beet zich
op de lippen, verwarde gedachten dwarrelden door zijn gefolterd brein, tragische
taferelen zweefden vóór zijn ogen en, voor de derde maal riep hem een inwendige
stem: ‘houd stil op de helling, die u naar de afgrond sleept! herstel het kwaad dat gij
gesticht hebt; er is nog tijd!’ Een ogenblik, als het ware begoocheld, was hij op het
punt aan die uiterste roep van het geweten te gehoorzamen. Hij zag zich zijn
ontworpen huwelijk verbrekend, teruggekomen tot die goede, ongelukkige, hem zo
volkomen toegewijde vrouw en tot dat klein, lief meisje, waaraan hij zich - hij besefte
het nu eerst - zo diep verknocht voelde. Een hartverscheurende droefheid overweldigde
hem plots bij de gedachte dit arm, schuldeloos schepseltje, het bloed van zijn bloed,
alleen op de wereld te verlaten. De stem van het geweten riep hem toe, dat hij niet
meer vrij was, dat hij door zijn verleden fout zijn recht verbeurd had op het geluk
dat thans in zijn bereik stond.
Hij naderde tot zijn minnares, greep haar het kind uit de armen, omhelsde het
hartstochtelijk, in een vlaag van woeste tederheid. En hij zou haar ook in de armen
nemen, de moeder, en haar zoenen, en haar zeggen dat hij gelogen had, dat zij niet
langer hoefde te wenen, dat dit alles niets dan een slechte droom, niets dan een
zinsverbijstering was, toen het denkbeeld aan Olga schielijk weer vóór hem oprees.
Als in een weerlicht schoot een ander visioen door zijn brein. Hij zag zich, schrijvend
aan Olga, om zich van zijn gegeven belofte te ontbinden. Hij woonde met de geest
haar verbazing bij, haar verslagenheid, haar schrik, haar vreselijk lijden. En terzelfder
tijd, in een terugkeer van egoïsme, besefte en waardeerde hij wat hij met haar zou
verliezen: een jonge, mooie,
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beminnende vrouw; een gezellin van zijn opvoeding en zijn stand, die tevens, door
haar aanzienlijk fortuin, zijn wezenlijk bedreigd patrimonium zou redden. Toen
zweeg de gewetenswroeging en hij aarzelde niet langer. Hij liet de arme Julia los,
hield enkel nog haar handen in de zijne en, met een oprechte droefheid en een diepe
ontroering in de stem, poogde hij haar te sussen en te troosten.
Hij deed het met die lafheid, met die valsheid van het hart, eigen aan het
mansgeslacht in dergelijke omstandigheden en die, helaas! toch nog een balsem zijn
op de wonden van hen, die erdoor lijd. Hij hield haar handen zacht in de zijne gedrukt,
hij kuste die met een strelende tederheid, hij herhaalde haar op een ontroerde,
gemoedelijke toon, dat hij haar steeds beminde, dat hij haar steeds beminnen zou,
dat hij haar nooit zou verlaten hebben, had zijn verloren fortuin hem niet gedwongen
in een rijk huwelijk nieuwe hulpmiddelen te zoeken. Aldus, het rood der schaamte
op de wangen, poogde hij, door zijn lelijke dubbele huichelarij, het mogelijk gevaar
van haar verzet tegen zijn ontworpen huwelijk te voorkomen en tevens haar te
verzoenen met een denkbeeld dat, op een oprechter en eerlijker wijze voorgesteld,
wellicht haar fierheid van ellendige verlaten minnares zou gekwetst hebben. En, om
haar geheel tot bedaren te brengen, voegde hij erbij, dat hij steeds zijn leven lang
voor haar en voor haar kind zou zorgen; dat zij voortaan zelfs in weelde zouden leven
en dat, indien zij kwam een jongeling te ontmoeten, die zij beminnen kon en die haar
zou gelukkig maken, hij haar op de dag van haar huwelijk, een mooie bruidschat als
geschenk zou geven.
Maar bij die onbehendige, schier wreedaardige woorden vloeiden hetere tranen
uit haar moegeweende ogen. Zij omstrengelde hem vurig, koortsig met haar beide
armen, snikkend dat zij nooit een ander meer beminnen zou. En hij, gefolterd door
die verdubbeling van droefheid, die hij zo onwillekeurig verwekt had, omhelsde haar
ook onstuimig en gaf haar, als uiterste troost, deze plechtige belofte:
- Welnu, aangezien ge met geen ander trouwen wilt, ik zal u na mijn huwelijk nog
komen bezoeken, ik zal u nooit verfgeten, nooit verlaten...
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VI
Op dat ogenblik dacht hij niet, dat zij hem later, met een wanhopige halsstarrigheid,
de volbrenging van deze belofte, die hij haar enkel gegeven had om haar op te beuren,
en die hij wel van zins was niet te houden, zou afsmeken...
Maar zij, de arme verlatene, leefde op die hoop. Zij geloofde wat hij haar gezegd
had, dat hij slechts trouwde om 't fortuin, gelijk zoveel jongelieden van zijn stand
het doen; en, in de redenering van haar eenvoudig hart, kwam het haar niet als een
misdaad voor, die man, die haar zolang had toebehoord en die de vader van haar
kind was, na zijn gedwongen huwelijk terug te zullen zien. Zij kropte haar droefheid
op, zij verwekte geen hinderpalen tegen zijn huwelijk; maar, toen hij van zijn speelreis
op 't kasteel terug was, vond hij er een lange brief van haar, een brief van liefde en
van lijden, waarin zij hem zijn belofte herinnerde en hem dringend smeekte zo spoedig
mogelijk tot haar terug te komen. Het was een zware, pijnlijke kommer, die
onverwacht op zijn nieuw geluk viel. Gedurende de wittebroodsweken, terwijl hij
met Olga in de blauwe zuiderlanden reisde, had hij al niet veel meer aan het arm,
verlaten meisje gedacht, dat eenzaam en treurig, met haar kind in België leefde. De
tijd, de verwijdering en het betoverende van zijn nieuwe gelukzaligheid hadden de
herinnering van dat verleden trapswijs verbleekt en uitgewist, en wanneer soms een
gevoel van wroeging de rust van zijn geweten stoorde, haastte hij zich die treurige
gedachten te verjagen, met de vage, kwellende hoop, dat zij zich ook in het bewustzijn
van het onveranderlijke geschikt en getroost had, en dat alles nu zou geëindigd en
vergeten wezen.
Somtijds nochtans dacht hij in zichzelf, dat zulke sterke banden zo niet ineens,
door een besluit of een gebeurtenis, hoe
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onherroepelijk en hoe beslissend ook, konden verbroken worden. Hij voelde iets
onzichtbaars, iets onontleedbaars tussen haar en hem, iets dat hij onophoudelijk wilde
vernietigen en dat zich telkenmale, uit eigen kracht, weer herstelde. Toen werd hij
ernstig en somber, door een duistere, onverjaagbare angst overweldigd.
Ook, als hij die brief gelezen had, begreep hij wel, dat de strijd nog niet was
afgelopen. Hij ging haar niet bezoeken, hij schreef haar geen antwoord, maar sinds
dat ogenblik begon hij in een staat van bestendige onrust te leven.
Enkele dagen verliepen. Elke morgen en elke avond wachtte hij de aankomst van
de postbode. Hij wachtte hem af op de stoep of zelfs in een der zij dreven, buiten de
haag van het kasteel, en zodra hij hem ontwaarde liep hij hem tegemoet, en bleek,
de wenkbrauwen samengefronst, schoof hij met een koortsige hand het pak brieven
en gazetten door elkander, vrezend elk ogenblik op een van de omslagen haar geduchte
geschrift te herkennen.
Het duurde niet lang. Een tweede brief kwam, een brief vol tranen en smart, waarin
zij hem nog dringender smeekte om te komen, waarin zij hem zegde dat zij zonder
hem niet meer kon leven. En om te eindigen sprak zij hem van het kind, dat zo groot,
zo mooi werd, zegde zij, en dat elke dag naar zijn papaatje vroeg. Elke avond en elke
morgen, vóór het ledikantje neergeknield, zegde het een gebed op voor hem, een
gebed opdat vader tot haar en tot haar arme moeder zou terugkeren.
Deze brief ontstelde Gaëtan ten diepste. Hij begreep dat zijn oude maîtresse in
haar verlatenheid zich exalteerde, hij voelde dat zij hem van lieverlede meer en meer
overdreven en onmogelijke dingen zou vragen. Maar wat hem boven alles ontstelde
was de gedachte aan het kind. Hij zag in verbeelding het arm kleintje, zo lief, zo
strelend, neergeknield in zijn wit hemdeke, de handjes gevouwen, de oogjes ten
hemel gericht, de blonde lokken over zijn enge schoudertjes opengespreid, in zijn
naïeve vroomheid biddend voor die vader, die het verloochende; en al de
bekoorlijkheid van het schuldeloos schepseltje, waarvan zijn onmenselijke hardheid
meer dan een wees had gemaakt, smolt in zijn hart tot een gevoel
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van vreselijk kwellende wroeging en van medelijden. Ah! wat was hij wreed en
lafhartig geweest hen beiden verlaten te hebben, zij, die niets gedaan hadden dan
hem te beminnen, hun leven lang! En, hoe zonderling: wat dit gevoel van medelijden
en van wroeging tot folterens toe in hem verergerde, was de gedachte dat Olga ook
hem haast zou vader maken, de gedachte aan dat ander kind, misschien ook een
meisje, dat ook van zijn vlees en bloed zou zijn en van wie het levenslot zo volkomen
met dit van het eerste zou verschillen. Langzaam en zeker voelde hij aldus het uur
van de schulduitdelging van 't verleden naderen en hij besefte tevens, dat hij tevergeefs
zou pogen zich eraan te onttrekken, omdat het kwaad dat hij gesticht had onherstelbaar
was en dat het afgeboet moest worden.
Ja, het was onherstelbaar, dit ondervond hij meer en meer, van dag tot dag. De
straf stond op en groeide om hem heen, gelijk de uit de vruchten van een boom
gevallen pitten tot andere bomen opwassen. Door een rechtvaardig gevolg van zijn
misdaad viel hem de bitterheid van de tranen, die hij had doen storten, op het hart
terug en vergiftigde er zijn geluk. Thans, vocht hij met een uiterste en wanhopige
krachtsinspanning tegen de onverbiddelijke logica van het noodlot. Bij middel van
verstand en redenering wendde hij reuzenpogingen aan om het gepleegde kwaad te
verzachten en vooral om er niet dieper in te dompelen, door een tweede misdaad op
de eerste te enten. Hij ankerde zich vast aan de gedachte, dat de afgrond, die hij
tussen zijn oude liefde en zich gegraven had, onoverschrijdbaar was, dat hij nooit
door iets meer kon gevuld worden. Zijn enige plicht was nu de vrouw, die hij gehuwd
had, te beminnen en gelukkig te maken en de andere te vergeten. Hij kon, hij mocht
niet toestemmen in 't geen deze van hem verlangde; want zulke betrekkingen, al
hadden zij ook, fysiek genomen, niets berispelijks in zich, terug aanknopen, was een
toevlucht, die zijn tegenwoordig geluk geheel zou verdelgen, zonder hem dit van
vroeger terug te geven.
Hij het dus insgelijks deze tweede brief onbeantwoord, maar hij stelde een middel
in 't werk om Julia te troosten en tot bedaren te brengen: hij wendde zich tot zijn
notaris, een
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man van hart en vertrouwen, die hij sinds zijn huwelijk gelast had, aan zijn oude
minnares haar maandelijks pensioen te betalen. Hij maakte hem openhartig met de
toestand bekend en verzocht hem, zich bij haar te willen begeven en te pogen haar
naar zijn verstandige raad te doen luisteren.
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VII
Angstig en gejaagd wachtte hij, in het kantoor van de notaris, diens terugkomst af.
Deze was een mens van een vijftigtal jaren, klein en blozend, vrolijk van uiterlijk,
goede en gelukkige echtgenoot en huisvader. Maar de opgeruimde zelfvertrouwde
glimlach was van zijn vriendelijk gelaat verdwenen, toen hij na een afwezigheid van
twee eindeloze uren, terug in het kantoor verscheen. Hij aarzelde om van zijn
boodschap rekenschap te geven; hij schudde treurig het hoofd: hij scheen de woorden
niet te vinden om uit te drukken wat hij zeggen wilde. En Gaëtan, bleek en bevend,
staarde hem met verwilderde ogen aan, ook bang, ook aarzelend om uitleggingen te
vragen, vooraf begrijpend in welk drama van lijden en tranen de brave man een rol
kwam te spelen.
Deze nam toch eindelijk het woord.
Ach ja, helaas! hij had een treurig schouwspel bijgewoond. Hij had een bleke,
vermagerde, verouderde, terneergeslagen jongevrouw gevonden, met flauwe, door
dagen en dagen lang vloeiende tranen moe- en uitgeweende ogen. Hij had tot haar
gesproken, lang, kalm, bedaard, op een toon van vriendelijke redenering, van
troostende overtuiging. Hij had haar de toestand onder zijn echte beschouwing
blootgelegd: hij had haar het onmogelijke, het onuitvoerbare van haar verlangens
bewezen, hij had zijn best gedaan om een nieuwe hoop in haar hart te doen nederdalen.
Maar al zijn pogingen hadden tegen een halsstarrige en onoverwinbare uitbarsting
van wee schipbreuk geleden; tegen zuchten en gesnik; tegen deze enige, uiterste en
onberedeneerde begeerte: ‘Gaëtan terugzien, zoals hij het haar beloofd had.’ En het
was toch zo hard om te zien, die ongelukkige jonge vrouw, die niet meer wenen kon
en die nog zenuwachtig snikte, het aangezicht verborgen in haar handen, met het
geluid alsof
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zij schreide, zonder uit haar ziekgekreten ogen nog een traan te kunnen trekken. Toen
was haar kleintje binnengekomen en daarop had nog een heviger losbarsting van
wanhoop plaatsgegrepen; zij had het kind onstuimig in haar armen genomen; zij had
het tegen haar borst en tegen haar mond geprangd gehouden, in een schier
zinneloos-tedere effusie; en hij had geen woord uit haar meer kunnen trekken: hij
was heengegaan, haar als vernield in haar droefheid latend, zelf gans ontroerd en
geschokt.
Hij was het nog, de goede mens, hij, steeds zo opgeruimd en dartel, terwijl hij,
met terneergebogen hoofd en de handen op de rug gekruist, in zijn somber kantoor
met zijn grauwe gordijnen aan de gekleurde vensterramen en zijn hoge eiken
lessenaars en boekenkasten heen en weer ging. Stellig had hij, in zijn loopbaan van
notaris, meer dan één aangrijpende familiescène bijgewoond, was hij in meer dan
één intiem en hartstochtelijk drama gemengd geweest; maar zulke vlijmende
treurspelen waren hem onbekend, hem, voor wie de liefde bestendig een louter zachte
ontroering was geweest, met kalmte afgelopen op een lang vooruitgezien huwelijk.
Ook benijdde Gaëtan hem nu zijn zacht geluk, zijn ongestoorde leven, dat zo rustig
verliep, in de schoot van zijn gelukkig huisgezin. De uitslag van de mislukte poging
van de ambtenaar had nog meer zijn hart doen bloeden en er de herinneringen van
't verleden opgegraven. Zijn gewetenswroeging, zijn medelijden, zijn smart folterden
hem zó onuitstaanbaar, dat het woeste plan in hem opdaagde terstond tot haar te
lopen, haar te kussen, haar te troosten, haar om vergiffenis te smeken, haar en haar
kind. Och! het kind vooral, dat lief schuldeloos kleintje, dat 's avonds voor hem bad,
vóór zijn beddeken neergeknield, o, hij had het toch willen terugzien, het op zijn
knieën nemen, het kussen, het strelen,... het stelen, misschien, en ermee
wegvluchten!... Maar het denkbeeld aan Olga, aan de beminde echtgenote, van wie
hij ook een kind zou hebben, rees dan voor hem op en hij bukte 't hoofd, rood van
schaamte, het hart doorboord van wroeging bij de gedachte, dat hij haar zo lelijk zou
bedriegen en verraden...
De brieven van Julia, nochtans, bleven hem voortdurend toe-
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komen, hoe langer toe treuriger en smekender. En, als had die vrouw, in haar
toenemende smart, door een intuïtief gevoel kunnen raden wat hem het meest moest
ontroeren, thans klaagde zij minder over haar eigen ongelukkig lot, om meer en meer
en met steeds aangrijpender tederheid van haar kindje te spreken. In die eenvoudige,
als het ware lijdende brieven, deelde zij hem soms, met die suggestieve poëzie, eigen
aan het moederhart, enkele bijzonderheden over het kleintje mede, die hevig het
beeld ervan voor zijn geest inriepen en het kind daar om zo te zeggen vóór hem deden
leven.
- Cécileke is een weinig ziek sinds drie dagen, schreef zij hem. - De dokter komt
het bezoeken en 's avonds heeft het de koorts, die het als twee kleine rode vlammetjes
legt boven de kaaksbeenderen, juist onder de ogen. Alsdan, daar het te zwak is om
op te staan en neer te knielen, vraagt het mij of het zijn gebed voor papaatje in zijn
ledikantje mag opzeggen. En dit doet het, de handjes gevouwen boven de deken, die
zijn borstje tegen de kou beschermt. Als het gedaan heeft is zijn mondje droog en
dan geef ik het een teugje gesuikerd citroenwater te drinken. Och! ik hoop toch dat
mijn kindje zal genezen, ik heb maar haar meer op de wereld...
Zulke brieven voerden letterlijk Gaëtans hoofd op hol. Hij voelde onstuimig zijn
vaderhart kloppen; hij besefte wat vreselijke angst hij zou doorstaan hebben, moest
zijn ander kind, het kind dat Olga hem schenken zou, zo ziek worden. Toen versmolten
zich de beide hulpeloze schepseltjes in zijn geest tot éénzelfde kwellend denkbeeld;
zijn vaderlijke tederheid maakte geen onderscheid meer tussen hen, hij onderging
meer dan ooit de dringende, tirannieke behoefte, dit, hetwelk lijdend was, terug te
zien, te troosten, te verplegen. En, op een avond, eindelijk, ontving hij, met de laatste
bode, een brief van haar, waarin zij hem verwittigde dat, aangezien hij weigerde zijn
belofte van haar te bezoeken te volbrengen, zij zelf met het kind tot hem zou komen.
En, opdat hij de tijd niet meer zou hebben het haar te verbieden, zou zij dezelfde
avond komen. Zij zouden om negen uur uit Gent vertrekken, in een gesloten rijtuig,
en aan de noordkant van
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het park, dichtbij 't kapelletje van de Zeven Weeën stilhouden. Zij verzocht hem het
houten poortje, dat daar in de beukenhaag gemaakt is, ongegrendeld te laten. Zij
zouden binnen het park treden en hem daar afwachten, in de diepten van het slaghout,
op de rustieke bank, die rond de grote eik staat. Middelerwijl zou het rijtuig zich in
een dreef van de omringende sparrebossen gaan verbergen.
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VIII
Gaëtan stond als het ware duizelig geslagen...
Zijn eerste gedachte, toen hij tot zelfbewustzijn terugkeerde, was, haar spoedig
een knecht af te zenden om haar, 't mocht kosten wat het wilde, zulk een uitzinnige
onderneming te beletten.
Doch hij week terstond van dit onderwerp af: hij kon zijn dienstboden - de
dienstboden van zijn vrouw - met zulk een geheim niet bekend maken.
Er viel evenmin te denken aan het zenden van een seinbericht: op dit uur was het
telegraafbureel van het klein station Meule reeds gesloten, en zelf naar Gent lopen
was hem nog meer onmogelijk.
Een ogenblik schoot hem 't plan door het brein, zijn koetsier te paard, in de vlucht,
met een brief naar de notaris te sturen; maar, daarenboven dat de goede mens in zijn
gewone koffiehuis of ergens op sociëteit mocht zijn, alvorens de knecht bij de notaris
aankwam en deze van de inhoud van de brief kennis genomen en zich bij Julia
begeven had, zou zij voorzeker reeds vertrokken zijn. Toen nam hij het enige besluit,
dat hem overbleef; haar te laten komen, en te handelen alsof er niets gebeurd was,
alsof hij van niets wist. O! hij zou haar niet zien, daar dorst hij wel zijn eed op te
doen! Zij zou wachten, desnoods de ganse nacht, maar hij zou niet komen! Nooit
zou hij de schanddaad bedrijven, alzo zijn vrouw te bedriegen op de plaats zelf waar
zij leefde, bijna onder het dak waar zij sliep!
Hij scheurde de brief; hij verbrandde hem. Hij spande zijn krachten in om er niet
meer aan te denken; hij verjoeg met geweld uit zijn geest het folterend denkbeeld
van dat dringend gevaar, dat hem onophoudend weer in het hoofd schoot, met bruuske,
plotselinge schokken.
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Hij kwam terug bij Olga, die op de stoep zat en zoende haar lang, tederlijk, met een
benauwde ontboezeming. Hij nam het besluit haar die avond geen ogenblik te verlaten,
opdat de tentatie... maar neen, de tentatie zou niet komen, hij zou er niet heengaan,
hij wilde niet.
Olga, ontroerd door zijn tederheid, had hem op haar beurt de armen om de hals
geslagen en hield zich dicht tegen hem aangedrongen, met zalige begeestering de
avondpracht genietend. Doch zij bemerkte dat hij zich niet stil kon houden; en daar
zij hem zo dikwijls zag in zulke staat, gejaagd en koortsig en 's nachts door
slapeloosheid geplaagd, stelde zij hem voor een toertje rond het park te maken, ten
einde door een weinig vermoeienis de nachtelijke rust te bekomen.
Haar eenvoudige vraag deed hem sidderen.
- In 't park! sprak hij als verwilderd. - Waarom?
Doch terstond zijn ontsteltenis beheersend:
- Soit, ik wil wel, antwoordde hij.
Zij daalden van de stoep, volgden de oevers van de vijver, verdiepten zich in het
sombere van de draaiende, overlommerde wegen. Zij had zijn linkerarm gevat; zij
drong zich, met een lichte huivering, dicht tegen hem. Haar bleekkleurig zomerkleed
maakte een witte, zich bewegende vlek in de duisternis; een grijze wollen sjaal
bedekte haar schouders en armen. De dromerig zingende krekels zwegen beurtelings
op hun doortocht: de bloeiende struikgewassen wasemden een sterke, bedwelmende
geur uit. Het was reeds nacht, sterren schitterden prachtig in de donkerblauwe hemel,
in de tussenruimte van de hoge, zwarte lovers.
Door een zonderling toeval had zij juist die avond lust om eens te wandelen langs
de noordkant van het park, een deel dat zij gewoonlijk nooit bezochten. Gaëtan,
verschrikt, poogde tevergeefs haar een verschillende richting te doen nemen: zij
wilde erheen. Het park had er een wild, verwaarloosd uitzicht. Bij plaatsen waren
de wegen er door onkruid en bramen bedekt; grote, kubieke hopen verzamelde
bladeren en heidegrond rotten tussen de verdunde massieven van slaghout. Alleen
de reusachtige eeuwenoude eik rees majestatisch te midden van een clairière op,
omringd van zijn ronde, vermolmde, rustieke houten bank.
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Plotseling liet ze zijn arm los en, alvorens hij de tijd had het haar te beletten, liep zij
naar de bank en zette zij er zich op neer.
- Kom ook een weinig zitten! riep zij hem lachend toe.
Hij gehoorzaamde langzaam, werktuiglijk, met een kloppend hart.
Hij dacht dat over een uur, over anderhalf uur ten langste, een andere vrouw, die
hij insgelijks bemind en de zijne genoemd had, op dezelfde bank, op diezelfde plaats
met haar kind zou komen neerzitten, waar zich thans de wettige echtgenote bevond.
Langs dáár zou ze binnen komen, langs dat houten poortje, dáár, in de beukenhaag.
Zij zou recht tot de bank naderen; stilzwijgend, vermagerd, in 't zwart gekleed, met
haar klein meisje aan de hand. Zij zouden er zich neerzetten, en naar hem wachten,
bewegingloos, in de reine, plechtige kalmte van de zomernacht...
De krekels zouden als nu hun eentonig lied zingen, vóór hun voeten in het gras.
Vage geluiden: een geruis door de bladeren, een geritsel in de bramen, de verwijderde
gil van een nachtvogel zouden hun gehoor treffen. In den eerste zouden zij een weinig
stikken in de zwoele zomerlucht; maar van lieverlede zou hun onbeweeglijke houding
hun kou doen krijgen en zij zouden huiveren, hun klederen nat van de dauw, hun
angstige vergrote ogen ten hemel, naar de prachtig glinsterende sterren gericht...
want lange, lange uren zouden vervliegen en hij zou niet komen, hij wilde niet komen,
nooit, nooit zou hij die schanddaad bedrijven.
Olga nochtans, schielijk ernstig, sprak nu, de ogen op het poortje gevestigd:
- Vindt ge niet, liefste, dat het slot van dat poortje zou moeten gerepareerd worden?
Thans kan eenieder langs daar in het park dringen.
- 't Is waar, sprak hij, - ik zal er van morgen af een nieuw slot doen aan maken,
alhoewel, voegde hij er schokschouderend bij, - dat dezen die 's nachts in het park
zouden willen breken, er ook langs menige, andere plaatsen binnen kunnen. De lippen
door een glimlach half ontsloten volgde zij thans, met de geest, een andere gedachte.
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- Weet gij wel, sprak zij, om zich heen starend, dat het hier erg gelijkt aan een
uitmuntend gekozen rendez-vous-plekje van verliefden. Denkt ge niet, dat de knapen
en de meisjes uit de omtrek elkaar komen omhelzen, hier, op die bank? Hij ontweek
het antwoord, op zijn ongemak, met een beweging tot opstaan.
- Ik zal er morgen een nieuw slot doen aan maken, herhaalde hij nog eens.
Maar lachend, ondeugd-plagend drong zij aan, de arm om zijn hals gestrengeld:
- Zeg, hebt gij er zelf zo nooit ene doen komen, van die dochters van uw pachters,
die soms zozeer niet te versmaden zijn, met hun frisse, bloeiende gezondheid?
- Olga, ik smeek u..., onderbrak hij haar.
Hij was opgestaan, hij had haar in de lenden opgetild en hij verwijderde haar van
die voor haar om zo te zeggen reeds geprofaneerde plek. Zij keerden langs de
stallingen en de oranjerie naar het kasteel terug.
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IX
Tien uur! over een half uur zou ze daar zijn!
Hij was ten prooi aan een onoverwinbare gejaagdheid, die nog gestadig verergerde.
Hij stelde aan Olga voor slapen te gaan. Maar juist die avond verlangde zij een bad
te nemen, alvorens zich te bed te leggen. Zij gaf haar bevelen dienaangaande en
berichtte hem, dat zij haar slaapkamer wou betrekken, alwaar zij hem over een uur
zou verwachten. Hij drong erop aan, dat zij haar bad eerst de volgende morgen zou
nemen: zij gaf hem haar redenen om het niet uit te stellen en vroeg hem of hij licht
verlangde in zijn kabinet, om te lezen of te schrijven. Hij antwoordde van neen, daar
hij liefst een sigaar op de stoep zou roken. Zij omhelsden zich en verlieten elkander.
Gaëtan zette zich opnieuw in zijn leunstoel neer, haalde een sigaar te voorschijn
en ontstak die. Maar de havana beefde tussen zijn tanden en hij knauwde zenuwachtig
de punt aan stukken, die hem een wrange, bittere smaak in de mond liet.
Weldra stond hij sidderend van zijn plaats op. Hij kon geen ogenblik met rust
blijven, zijn wenkbrauwen stonden gepijnigd samengefronst, zijn handen sloten zich
zenuwachtig, in een werktuiglijke, aanhoudende drukking.
Hij kwam beneden de stoep en staarde omhoog. Hij zag de vensters van Olga's
vertrekken helder verlicht, achter de neergelaten gordijnen. Hij zond haar in de lucht
een tedere kus, hij herhaalde binnensmonds:
- Ik zal niet gaan, ik zal niet gaan.
Bij de rode gloed van zijn sigaar keek hij op zijn uurwerk. Tien en een kwart. Elk
ogenblik zou ze aankomen.
En plots bleef hij pal, ten gronde genageld, de ogen vergroot, 't gehoor gespitst:
dat rijtuig, dat hij sinds anderhalf uur
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voelde lopen en naderen, kwam eindelijk, over de verre steenweg, zijn verdoofd
geroffel te laten horen. Hij twijfelde er geen seconde aan, dat het haar rijtuig was.
Hij hoorde het geratel vergroten, naderen, duidelijker worden, schielijk ophouden.
Het kwam hem voor als zag hij er haar uitstappen, het kleintje bij de hand nemen,
het poortje openduwen, recht naar de grote eik gaan. Met een sprong klom hij terug
op de stoep en schelde de kamermeid van zijn vrouw.
- Vraag aan mevrouw of zij bereid is mij te ontvangen.
Hij nam zich het hoofd tussen de beide handen, terwijl het meisje de trappen
opklom. Zijn slapen klopten om te barsten; hij voelde zijn verstand op hol gaan.
- Ja mijnheer, antwoordde de meid, terug beneden komend. Hij staarde haar
verdwaasd, verwilderd aan, alsof hij niet begrepen had. En schielijk, als wist hij
bepaald niet meer wat hij deed:
- 't Is goed; zeg haar dat ik straks zal komen, zodra mijn sigaar opgerookt is.
Hij had nog de kracht te wachten tot het meisje opnieuw verdwenen was; en dan,
met één sprong, was hij de trappen af en ijlde hij de diepten van het park in.
Hij liep recht voor zich heen, dwars over graspleinen en bloemperken, de zeldzame,
kostelijke bloemen onder de voeten trappend, struikelend tegen de rand van de wegen,
door de neerhangende twijgen van de bomen in het aangezicht gezweept. Hij
redeneerde niet meer, hij worstelde niet meer; hij ijlde. In min dan twee minuten tijd
was hij aan het uiteinde van het park. Als een orkaan kwam hij in de clairière terecht.
Zij stonden daar angstig, fiks, verschrikt door het gedruis van zijn woeste vlucht.
Hij zei niets, hij opende zijn armen, ontving haar op zijn borst, bedwelmd van
ontroering, zuchtend, snikkend, onverstaanbare klanken uitboezemend.
Door een bruuske beweging maakte hij zich uit haar omarming los, droeg haar,
machteloos bezwijmend, op de bank. Toen hief hij zijn klein meisje van de grond
en, terwijl hij het letterlijk met kusjes overdekte, gebroken tederheidswoorden
stamelend, smolt hij ook op zijn beurt in overweldigende tranen weg.
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Maar hij kwam dadelijk tot Julia terug en sprak, met een dringende stem:
- Sta nu op! vertrek! vertoef hier geen ogenblik! gij hebt een grote
onvoorzichtigheid bedreven!
Zij vouwde smekend haar handen samen:
- O nog een minuutje, Gaëtan! als 't u blieft nog een minuutje! Laat mij terug tot
bedaren komen! Ik ben zó zwak, zó ontroerd, zó ziek, dat ik u om zo te zeggen noch
hoor, noch zie: dat ik niet begrijp wat er met mij gebeurt!
Zij sloeg haar armen om zijn hals, zakte nogmaals wenend op zijn borst, met
verwarde smekingen en zuchten. Doch opnieuw maakte hij zich van haar los en,
dringender, op zijn beurt smekend:
- O Julia ga weg, ga weg, zeg ik u, er is gevaar, gij hebt een ongehoorde
onvoorzichtigheid bedreven!
Hij hielp haar weer opstaan, zij waggelde, op zijn armen gesteund, zij lispelde:
- O mogen wij toch ten minste weerkomen?
- Ja ja, later; doch ga nu heen, ga heen, het moet! het moet!
Hij kuste hen beiden nog eens vurig en lang; hij leidde hen bevend, als in een
droom, zonder te weten wat hij deed, naar het poortje, dat hij voor hen opende.
- Vaarwel! murmelde hij, - vaarwel! tot later, doch laat me nu denken, overwegen,
maak me niet zinneloos van smart en droefheid!
Hij zag hun gestalten in de duisternis verdwijnen; hij trok het poortje dicht en
vluchtte heen.
Hij stond vóór het kasteel terug alvorens hij 't gewaar werd. Hij trok in stilte boven,
op zijn kleedkamer. Hij waste zich, poogde zijn aangezicht tot zijn gewone uitdrukking
te plooien en trad het slaapvertrek van Olga binnen.
De jonge vrouw lag reeds te bed, lezend in een boek.
- Heb ik u te lang doen wachten, liefste? vroeg zij minzaam glimlachend tot hem
omgekeerd. Maar zijn doodse bleekheid trof haar; zij vroeg hem met een schielijke
uitdrukking van angst op het gelaat, of hem iets scheelde.
- 't Is zeker die sigaar, antwoordde hij, - zij was te zwaar. - Waarom toch zoveel
roken! verweet zij hem zacht.
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X
De eerste dagen, die op deze gebeurtenis volgden, waren afschuwelijk voor Gaëtan.
Hij misleidde zichzelf niet omtrent de onafmeetbare gewichtigheid van de zaak; hij
had te veel ondervinding van wat de liefde is en kende te wel zijn eigen hart om niet
te beseffen, dat dit eerst de aanvang was van een tijd van ergere onrust en strijd: een
onophoudend vernieuwde strijd, die van lieverlede al de levende krachten van zijn
wezen zou uitputten, hem onveranderlijk overwonnen latend.
Ach! waarom had hij zulk een week, een zwak, gevoelig hart? Waarom had het
die hardheid, die onverbiddelijkheid niet welke, in zijn geval, de enige remedie en
de oplossing kunnen teweegbrengen, en zonder welke de wereld zijn fout niet kan
vergeven! Waarom mocht hij voor de ene geen gevoelens van medelijd, van
menslievendheid, van berouw en wroeging laten blijken, zonder dat deze gevoelens
terzelfder tijd een meineed, een verraad, een misdaad werden, ten opzichte van de
andere!
Zijn geval was nochtans hetzelfde van duizenden en duizenden andere mannen,
en die leden niet zoals hij leed. Hij had maar om zich heen te zien: in al de standen
van de samenleving; bij zijn vrienden, in de burgerij; onder de boeren; onder de
lagere volksklasse, overal ontstond, op een min of meer uitgebreide schaal, hetzelfde
intiem drama en nergens zag hij zich, met zulke hevigheid, dat somber lijden
openbaren, die wanhoopskreten, aan de morele foltering ontrukt; die vreselijke
schokken van het hart, die hun slachtoffers ten gronde werpen en vernietigen. Was
er dan in hem een gans buitengewoon lijdensvermogen, een folterende kracht, die
hij aan dezen, welke met hem in aanraking kwamen, meedeelde; die hij overgeleverd
had aan die ongelukkige vrouw
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en aan haar kind; en die hij ook zou mededelen aan haar die, beminnend en vol
vertrouwen, tot nu toe nog niets van het schrikkelijke drama vermoedde!...
Ah! wat leed hij thans in haar tegenwoordigheid! Wat verweet hij zich zijn
schandelijk bedrog jegens die zo goede, beminnende, argeloze echtgenote! Soms
dorst hij haar niet meer omhelzen, tot haar niet meer naderen. Vooral wanneer zij
van de toekomst sprak, van dat kind, dat het geluk van hun leven zou worden, werd
hij als het ware duizelig, kwam het hem voor als opende zich plotseling een ijselijke
afgrond aan zijn voeten. Hij dacht: moest gij de waarheid kennen, gij zoudt mij met
afschuw verstoten. En toen zij, teder en strelend, zelf de eerste tot hem kwam,
verwonderd en bedroefd over zijn schuchtere koelheid, dan zou hij kunnen schreien
hebben van smart en schande, dan had zijn hart onstuimige bewegingen om haar
alles te bekennen, om haar zijn misdaad bloot te leggen in al zijn snoodheid, om haar
toe te schreeuwen: ‘verwijder u van mij, heilige vrouw! veracht, verdoem mij, ik ben
een monster!’
Want hij had haar teruggezien, de oude minnares en haar kind. Zij had hem
geschreven: ik kom die avond, dát uur, en hij was dáár geweest, ginds, in de diepte
van het park, door een onweerstaanbare macht aangetrokken. Van lieverlede was het
hem een gewoonte, een noodwendigheid geworden. Hij moest hen beiden terugzien,
hen kussen, met hen spreken. Hij onderging de dringende behoefte gezamenlijk met
hen te wenen, hen te troosten, hen gedurende enkele ogenblikken naast zich te voelen
leven. En gedurende die ettelijke stonden vergat hij alles, maar als zij weg waren en
hij terug bij Olga kwam, maakte zich opnieuw de sombere wroeging van hem meester.
Hij zwoer dat hij hen niet meer zou zien, dat hij zou sterven, liever dan die verfoeilijke
en onuitstaanbare dubbelhartigheid te blijven volhouden. En immer, immer, hoe
vreselijk de strijd ook was, dompelde hij in zijn misdaad terug, lafhartig en
overwonnen.
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XI
Olga nochtans verontrustte zich meer en meer wegens de zonderlinge gekwelde
gemoedsstemming waarin Gaëtan voortdurend verkeerde. Soms steeg haar
onberedeneerde angst tot een graad van echte overdrevenheid. Zij bewaakte hem,
ondervroeg hem, smeekte hem haar de oorzaak van zijn droefheid te bekennen. En
hij had wel te loochenen, te liegen, zij voelde instinctmatig dat hij haar iets verborg
en verweet hem voor haar geheimen te hebben. Ook, zij het hem haast geen ogenblik
meer alleen, als had zij de intuïtie gevoeld, dat haar tegenwoordigheid hem van een
onheil kon bevrijden. Zij bespiedde, bestudeerde hem; zij poogde op zijn gepijnigde
gelaatstrekken, de oplossing van het onrustbarend raadsel te ontdekken, waar zij
tevergeefs naar zocht. Meer dan eens overdag, zodra hij een ogenblik heen was, had
zij de behoefte hem terstond terug te zien. Dan maakte zij irruptie in zijn werkkabinet,
of ging hem opzoeken in 't park, op 't neerhof, tot op de velden zelfs, dit alles zonder
teden, enkel om hem te zien, om hem te strelen, om in zijn bijzijn de vage angst, die
haar bestendig kwelde, te bedaren. Zijn grote schrik was, dat zij hem zo eens 's avonds
volgen zou, en hem verrassen, terwijl hij bij Julia en Cécileke was. Ook nam hij thans
eindeloze voorzorgen om daarheen te gaan. Hij had opzettelijk daartoe de dagelijkse
gewoonte aangewend, 's avonds in de tuin een laatste sigaar te roken, terwijl Olga
zich op haar kamer ontkleedde en te bed ging. Maar niettemin, de avonden als zijn
oude minnares moest komen, was zijn zenuwachtige gejaagdheid zó groot, dat hij
een echte marteling uitstond om een betrekkelijke kalmte te behouden. Alsdan, zodra
Olga boven was liep hij sidderend, met bonzend hart en kloppende slapen het park
in. Hij liep, hij liep, zonder om te zien, totdat hij, plots, stil-
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hield om te luisteren. Hij hoorde niets dan een zacht gebruisel van de bladeren en
het doffe bonzen van zijn hart. Hij ijlde voort, stil en vlug. Hij kwam op de plaats
waar zij hem verwachtten, hij kuste hen onstuimig, hij zakte hijgend op de bank.
Dan, als hij bij hen was, scheen het gevaar hem eensklaps verbannen, en hij bleef
daar enkele minuten zitten, gerustgesteld, vertederd, gelukkig bijna, de wereld om
zich heen vergetend.
Zij vertelde hem de enkele, geringe gebeurtenissen sinds hun laatste bijeenkomst
voorgevallen en die schier alle betrekkelijk het kleintje waren. Van haar zelf, van
haar droefheid, van haar verlatenheid klaagde zij niet meer, nu zij hem, eenmaal per
week, gedurende enkele stonden mocht zien.
Wel vroeg zij hem soms, bedeesd, of hij haar niet eenmaal zou komen bezoeken,
maar toen hij haar bepaald gezegd had, dat zoiets volkomen onmogelijk was, drong
zij er niet verder meer op aan.
Onophoudend, zo lang ze daar bleven, hield hij zich met het kleintje bezig. Hij
nam het op zijn knieën, streelde, zoende het, gaf het de koekjes en het snoepgoed,
waarmee hij zijn zakken gevuld had. En het kind betoverde hem door zijn
lieftalligheid, het vertelde hem wat het gedurende de week gedaan had, het zei soms
voor hem een gedichtje of een fabeltje op, dat zijn moeder het geleerd had en dat hij
glimlachend afluisterde, met tranen in de ogen, tevens geroerd en ontsteld, bevangen
door de vrees dat zijn scherp kinderstemmetje hun tegenwoordigheid mocht verraden.
Het afscheidnemen was een ogenblik van grote droefheid. Hij leidde ze buiten het
park, zij omhelsden elkander lang en vurig; zij belegden de dag van een volgende
bijeenkomst. En hij bleef daar staan, in de schaduw van de haag, de ogen op hun
wegsmeltende gestalten gevestigd, tot hij het geratel van het rijtuig hoorde, dat zich
langs de steenweg verwijderde. Toen kwam hij in het park terug en sloot het poortje.
En haastig, het hoofd vol verwarde gedachten, wendde hij zich weer naar het kasteel.
In den beginne hadden zij besloten, elkander niet te ontmoeten op de avonden dat
er maneschijn was. Hij raad-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

411
pleegde de kalender, hij schikte vooraf de rendez-vous, zorgvuldig de heldere nachten
ontwijkend. Doch zulks beperkte soms aanzienlijk het getal van hun bijeenkomsten
en, van lieverlede, door haar smeken en plagen, was zij erin geslaagd hem van zijn
oorspronkelijke gestrengheid een weinig te doen afwijken. Weldra het hij haar toe
te komen op de avonden als de maan, in haar eerste kwartier, sinds de vroege
namiddag nauwelijks zichtbaar in de zonnigblauwe hemel verscheen en reeds tussen
tien en elf uur 's avonds slapen ging, achter de hoge, sombere kruinen van het park.
Trapsgewijs werd het stipt naleven van deze voorzorgen nog verslapt, tot er eindelijk
besloten werd, dat het rendez-vous toch plaats zou grijpen, zonder rekening te houden
met de maan, mits het weder overtrokken was.
O die maan! hoe dikwijls had hij haar niet afgespied, gewaakt, verkerend tussen
hoop en vrees, nu eens wensend haar te zien verduisteren, om naar de
bijeenkomstplaats te kunnen lopen; daarna verlangend dat zij helder en zuiver zou
schitteren, opdat het hem niet mogelijk zou wezen, er heen te gaan! Op sommige
avonden bleef zij halsstarrig achter wolken verborgen en hij begaf zich in de
halfschaduw naar het uiteinde van 't park, evenals in de duistere nachten; maar
andermalen schitterde zij prachtig in de sterrenhemel, en haar verzilverd licht wierp
grote, bleke vlekken op de gevel van 't kasteel, op de graspleinen en wegen van het
park, terwijl, per contrast, het zwart van de lovers en gewassen nog donkerder als
naar gewoonte scheen. Op zulke avonden was het rendez-vous onmogelijk en hij
wist wel, dat zij niet-zouden komen. En niettemin kon hij zich niet weerhouden toch
eens tot aan de grote eik te lopen, door een onoverwinbare tentatie aangestuwd, al
was het ook maar om zich te overtuigen, dat zij wezenlijk niet gekomen waren.
Edoch, tussen deze twee eventualiteiten bestond er een derde, een, die in hem een
onophoudende angst kon verwekken. Dit was gedurende de twijfelachtige avonden;
de avonden waarop de maan zich beurtelings achter de wolken vertoonde en verborg.
Hij zag haar opstaan in de verte, rond en groot, met een bloedige glans, en hij dacht:
vanavond zal
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zij helder schitteren, zij zullen niet komen. Met een soort fascinatie sloeg hij haar
oprijzende vaart gade. Hij zag haar met snelheid tussen de lovers ten hemel
opklimmen, verkleinen, verbleken, klaarder worden. Weldra verscheen zij boven de
kruinen van de hoogste bomen; zij schitterde heerlijk in het donkerblauw uitspansel,
de sterren om haar heen verblekend. En schielijk dan, omhulde zij zich als in een
lichte, doorschijnende dampsluier. Terstond verduisterden alle voorwerpen een
weinig. Langzaam zag hij de mist verdikken, in een wolk veranderen. Zij reisde er
met snelheid doorheen, grillige, sombere uittandingen met zilverranden omzomend,
vage, na zich slepende lichtstrepen achterlatend; somtijds wangedrochtelijke
verschijnselen scheppend; een ogenblik gans helder schitterend te voorschijn komend,
om zich onmiddellijk daarna weer te verbergen en nogmaals op te duiken, als in een
onophoudend schuilhoekje-verstoppertje spelen. Dan, op een gegeven ogenblik,
verborg zij zich geheel; men zag geen licht meer van haar, gedurende lange stonden.
- Zij zullen komen, zij zullen komen, murmelde hij toen. Hij ging een ogenblik in
het kasteel terug, nam een boek ter hand, om de tijd te doden. Maar als hij na een
kwartier terug buitenkwam, glinsterde opnieuw de volle maan in de onbevlekte
hemel. Toen wist hij niet meer wat er zou gebeuren en, tot het voor de bijeenkomst
bepaalde uur, terwijl de maan zich beurtelings vertoonde of verborg, bleef hij
besluiteloos ronddrentelen, aan zijn koortsige gejaagdheid en verlegenheid ten prooi.
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XII
Hij was in een dergelijke gemoedsstemming, op een zekere zaterdagavond, dat Julia
moest komen. De maan had gans de avond haar spel van schuilhoekje-verstoppertje
gespeeld en, om tien uur, op het ogenblik dat Olga zou te bed gaan en dat hij Julia
verwachtte, schitterde zij volop in de azuren sterrenhemel.
Hij wilde toch ginds heengaan. Hij trad de stoep af; hij keek, volgens gewoonte,
naar de verlichte vensters van de kamer van zijn vrouw. Hij zag, achter de neergelaten
valgordijnen, schaduwen heen en weer gaan. Hij keerde links om, naast de zijgevel
van 't kasteel, en verdiepte zich in het park. Plots hield hij stil. Het kwam hem voor
of een stem weergalmd had; de stem van iemand die iets riep. Luisterend,
bewegingloos bleef hij, midden de weg, een ogenblik pal staan.
Neen... hij hoorde niets meer... hij had zich zeker bedrogen...
Voorzichtigheidshalve nochtans kwam hij, op de tippen van zijn voeten, bij de
stoep terug.
Alles was er eenzaam en stil. Hij sloeg nog eens de blik op naar de vensters. Zij
waren steeds verlicht; maar geen schaduwen zweefden nog achter de gordijnen heen
en weer. Hij dacht dat Olga reeds te bed lag; en gerustgesteld, trad hij opnieuw het
park in.
De maan had zich terug verscholen: zij zweefde nu, verkleind, verbleekt, in 't vage
van een melkachtig-nevelige hemel, die een eenkleurig, onafgewisseld vaporeus-grijs
licht over de aarde strooide. Zij zaten reeds naar hem te wachten op de bank; zij
stonden op bij zijn verschijning en, na hem gekust te hebben, begonnen zij te kouten.
Is het niet zonderling, hoe de vreselijkste, de meest drama-
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tische gebeurtenissen van het leven zich soms in bijzonder kalme, vreedzame oorden
en omstandigheden ontrollen? Nog nooit, sinds het begin van zijn misdadige,
heraangeknoopte relaties met Julia, had Gaëtan zich zo betrekkelijk gerustgesteld
gevoeld als deze avond, in die eenzame plaats van het park, midden die onduidelijke,
gelijke grijsblonde klaarte, welke de schaduwen van de lovers ternauwernood bij
plaatsen verduisterden. Hij deed het kleintje wippen op zijn knieën; hij luisterde
zacht glimlachend naar de woorden van zijn oude minnares; en, voor de eerste maal,
drong even in hem de verzoenende gedachte, dat het noodlot hem nog niet al te
onverbiddelijk gestraft had; dat de tegenwoordige toestand toch niet volkomen
onuitstaanbaar was en dat de toekomst wellicht alles nog om het best zou schikken,
toen eensklaps, de weg naar het poortje versperrend, een witte gestalte vóór hem
stond.
't Was als een openbaring in een weerlicht. Hij herkende zijn vrouw, hij liet het
kind ten gronde vallen, sprong op, slaakte een luide kreet. En er kwam schielijk als
een nevel vóór zijn geest en zijn ogen: het scheen hem dat de blanke verschijning
wegvluchtte, met een doffe akelige schreeuw; dat zijn minnares ook wegliep, met
haar schreiend kind in de armen; dat plots een vreselijke stilte viel. En in die stilte
stond hij daar alleen, verdwaasd, verwilderd, de haren te berge gerezen, aan de voet
van de eik, in 't midden van de clairière.
Toen begreep hij, toen keerde hij tot het bewustzijn weer. En zonder overleg,
zonder te denken wat hij deed, nam hij ook eensklaps zijn vlucht, ijlde als een
zinneloze dwars door het park heen, geraakte buiten adem aan 't kasteel, stormde de
trappen op, vast besloten met zijn vrouw een onmiddellijke explicatie te hebben. Wat
hij zou doen en zeggen, wat daarvan de uitslag zou zijn, poogde hij zelfs niet te
veronderstellen; hij gehoorzaamde aan een dringende, overweldigende behoefte, hij
wilde haar ogenblikkelijk zien en met haar spreken al moesten zij beiden er ter plaats
van sterven. Hij kwam aan haar deur en poogde die te openen. Zij was reeds in het
nachtslot. Hij klopte aan, haar naam uitroepend; hij wachtte, het angstzweet op 't
gelaat, het hart bonzend

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

415
als onder hamerslagen.
Geen antwoord.
Hij klopte opnieuw, riep nogmaals haar naam uit.
Zelfde stilzwijgen.
Stom, alsdan, deinsde hij achteruit, de wijd opengespalkte ogen op de deur
gevestigd. Hij naderde opnieuw, klopte nog eens.
De kamermeid kwam uit een gang, recht tot hem naderend. - Meneer, sprak zij
bedeesd en verlegen, - mevrouw is een weinig onpasselijk; zij verlangt alleen te zijn.
- Ah, zeer wel, antwoordde hij werktuiglijk. En hij daalde de trappen af.
Hij kwam terug in het park, hij volgde een laan, zonder te weten wat hij deed,
zonder te weten waar hij heenging.
Een bank stond daar; hij viel erop neer.
Maar hij sprong dadelijk weer op, als had die bank hem verbrand en slaakte, dof,
een kreet, bij de herinnering aan die andere bank, welke hij even kwam te verlaten.
En hij begon opnieuw gejaagd vóór zich heen te lopen als een zinneloze.
Hij zag niet meer, hij peinsde niet meer, hij voelde niet meer. Hij stapte recht
vooruit, als in een droom, als in een nachtmerrie, met de voeten tegen de boord van
de graspleinen aanstruikelend, met het hoofd zich in de verwikkelde twijgen van het
struikgewas verwarrend. Toen bleef hij verdwaasd, als een gevangen beest, stilstaan
en een onophoudend terugkomende zucht, die aan een diepe, schorre angstkreet
geleek, steeg uit zijn hijgende boezem:
- Nu is 't het einde, het einde, het einde!
't Bewustzijn van de werkelijkheid kwam in hem terug, met bruuske vreselijke
schokken. Hij woonde in verbeelding het gruwelijk lijden van zijn vrouw bij: hij zag
hun gezamenlijk leven, hun geluk, hun toekomst verwoest, verbrijzeld, voor eeuwig
vernietigd. En weer stelde hij het op een lopen, zich met de handen de slapen
vasthoudend, overweldigd door een soort van waanzin, aanhoudend en ononderbroken
zijn zware zucht, zijn schorre noodkreet uitboezemend, als werd hij door het
handtastelijk en wraakroepend schrikbeeld van zijn misdaad achtervolgd.
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Een gedachte; zijn schoonvader gaan halen, hem alles bekennen, hem bij zijn dochter
brengen, zich door zijn tussenkomst met haar verzoenen, en zweren, o, voor haar
voeten op zijn knieën zweren, dat hij nooit meer in dezelfde misdaad zou vallen.
Nooit meer vervallen!... een snerpende kreet scheurde zijn lippen. 't Was nu wel tijd;
hij begreep de zin van die woorden niet meer. Een vonkje van gezond verstand schoot
door zijn brein; hij dacht eenvoudig dat mijnheer de Papeleu op zulk een ontijdig
uur in zijn rust niet kon gestoord worden. De gedachte van terug in het kasteel te
komen, van met zijn vrouw een uitlegging te hebben, was hem nu schielijk
onuitstaanbaar geworden. Hij had slechts van ver haar steeds verlichte vensters te
aanschouwen, om zich door een soort van zotte schrik overweldigd te voelen. Ook
was hij thans wel besloten er niet terug te keren. En dit besluit verwekte er in hem
een tweede: hij zou het kasteel verlaten, ogenblikkelijk. Hij zou desnoods de ganse
nacht zwerven, dwalen, om het even waarheen, en pogen een oplossing te vinden,
die hij dan zou ten uitvoer brengen.
Met vlugge schreden verdiepte hij zich in het park. Om langs het poortje van de
noordkant niet te moeten uitgaan, brak hij ergens door de haag en sprong over de
sloot. Hij dacht in zichzelf dat, indien hij ooit op het kasteel terugkwam, zijn eerste
werk zou zijn het bewuste poortje te doen toegrendelen; want nu was zijn besluit
onherroepelijk genomen: nooit, nooit, tot geen prijs, al moest hij ervan sterven, zou
hij Julia noch Cécile terugzien.
Werktuiglijk volgde hij nu de smalle steenweg, tussen de zwarte dennenwouden.
De maan, steeds door haar melkachtige atmosfeer omsluierd, strooide voortdurend
dezelfde kalme, nevelige klaarte over de stille, ingesluimerde velden. O, die rustige,
doffe, dode klaarte, was het mogelijk dat zij zo onverschillig het hartverscheurend
drama beschenen had, dat vier levens kwam te verwoesten!... Bij die verpletterende
herinnering bleef hij steeds weer stilstaan, ten gronde genageld, de geesteskrachten
ingespannen om de vreselijke scène tot in haar geringste bijzonderheden folterend
vóór zich weer op te toveren. Maar hij kon niet. Hij besefte steeds alleen het
afschuwelijke en somber ogenblik, 't gevoel van
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duizeling onder de slag, met die blanke, schreeuwend-vluchtende gestalte, en die
andere, zwarte gestalte, die ook vluchtte, met haar schreiend kind in de armen. Daarop
bleef zijn herinneringsvermogen stilstaan. Het overige was onduidelijk, bleek,
verward, evenals de klaarte van die maan, die het drama verlicht had, gelijk ze nu
zijn uitzinnige, zwervende vlucht door het eenzaam en verlaten veld verlichtte.
O, die ongestoorde kalmte van de natuur, wat contrasteerde zij met de woelingen
van zijn gefolterd hart! Wat schenen zij hem gelukkig! gelukkig! de mensen, die
daar rustig sliepen, moe, afgesloofd door hun verrichte arbeid, maar vrij van wroeging
en gewetensknaging, in de stille, gesloten hoeven waar hij, angstig, hijgend, met het
klamme zweet van de misdaad op het voorhoofd voorbijtrok! Ach! waarom toch had
hij haar zo schandelijk bedrogen, zij die zo goed, zo deugdzaam, zo edelmoedig en
zo vol vertrouwen was; zij, die hij zozeer beminde, die hij zo graag gelukkig had
gemaakt? Waarom, waarom had hij voor eeuwig, onherstelbaar, in haar hart de blinde
tederheid gedood, die zij hem zo mild en zo onvoorwaardelijk toedroeg? In 't midden
van zijn lijden zag hij haar nu, in verbeelding, met al haar bekoorlijkheden, vóór zich
oprijzen. Hij zag haar slanke, zwierige gestalte, haar liefelijke glimlach, haar strelende
ogen, haar zacht, wit vlees, haar prachtige haren, al die gekende, beminde en begeerde
charmes; en zijn hart brak van wanhoop bij de gedachte, dat dit alles nu voor hem
gedaan, verloren, dood was, zelfs indien zij hem nog vergiffenis schonk; want nooit,
nooit, nooit zou ze, ook met de beste wil en de grootste edelmoedigheid van de
wereld, voor hem nog kunnen zijn 't geen ze geweest was.
In zijn gefolterd, aan zinsverbijstering lijdend brein ontstonden overdreven,
waanzinnige gedachten en gewaarwordingen. Hij vroeg zich af waarom hij zich niet
terstond voor de kop schoot, aangezien zijn leven toch in elk geval vernietigd was.
Hij dacht erop na; hij wendde en keerde dit denkbeeld in zijn geest om; hij onderging
de indruk, alsof hij het ten uitvoer bracht. Hij voelde zich sterven, het hoofd door
een kogel verbrijzeld, en 't was een verlossing, iets onuitsprekelijk zachts, het einde
van alle lijden. Maar, terstond, onder
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de spoorslag van zijn morele foltering tot de werkelijkheid teruggeroepen vroeg hij
zich ook, met een soort van woede af, waarom hij zo schrikkelijk moest lijden door
een gebeurtenis, die zoveel anderen, in zijn geval, glimlachend en licht opvatten.
Och God! hoeveel kende hij er niet, onder zijn makkers, die er openlijk een bijzit op
nahielden, zonder dat zulks hun huiselijke vrede stoorde! hoeveel van die wederzijdse
echtschendingen, in volle daglicht uitgekraamd banaal geworden door de
onverschilligheid en het cynisme van de geïnteresseerde partijen! En hij dacht ook,
dat er op de wereld talrijke, machtige volken bestaan, die ganse werelddelen bedekken
en waarvan de voornaamste basis van samenleving de polygamie is.
Polygamist! hij ook was een soort van polygamist; en hij dacht, dat bij die volken,
zijn geval dagelijks moest voorkomen, tot in 't oneindige vermenigvuldigd, verergerd,
vergroot, zonder aldaar het minste drama, het minste harteleed te veroorzaken. Moest
men dan, om gelukkig te zijn, de vrouw als een geringer schepsel beschouwen, enkel
geschapen tot het genoegen van het mansgeslacht en zijn reproduktie?... Hij dorst
zulke gedachten niet ontleden, niet doorgronden; hij schrikte terug voor het
monstrueus egoïsme van deze zienswijze...
Hij stapte steeds vooruit, het hoofd gebukt, in zijn droefheid vernield, niet wetend
waar hij heen ging. Sinds lang had hij het gewest van de dennenwouden verlaten,
maar hij volgde steeds de eindeloze, regelrechte, met prachtige hoge beuken bezoomde
steenweg, dwars door de rijpe korenvelden, badend in dezelfde zachte, als het ware
onveranderlijke nevelgrijze klaarte. Van lieverlede maakte zich een overgrote
vermoeienis van hem meester, die zijn benen verstramde, die hem soms deed
struikelen en waggelen. Aan een hoge eikendreef gekomen, die de weg doorkruiste,
zonk hij verlamd, aan de voet van een boom, op het mos neder. Een ijzeren paal
stond daar, op een hoek van de kruisweg, de vier verschillende richtingen aanduidend;
en, daar hij er werktuiglijk de blik op vestigde, kon hij, in de maneschijn op een van
de zijden, de in zwarte letters geschilderde aanwijzing lezen: Gent, 3 kil... Eerst dan
scheen hij zich rekenschap te
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geven waar hij was. En een plan rees op in zijn geest, dat hij terstond besloot uit te
voeren: hij zou voortgaan tot aan Gent, in een hotel aankloppen en onmiddellijk aan
zijn vrouw een lange brief schrijven, waarin hij haar alles zou zeggen en uiteendoen,
en om vergiffenis smeken. Hij zou er op haar antwoord wachten, en dit antwoord
zou onherroepelijk over zijn toekomst beslissen.
Dit besluit boezemde hem verse kracht in. Hij stond op en zette met rasse schreden,
langsheen de eenzame, regelrechte baan, zijn weg voort naar de stad. Reeds in
verbeelding, stelde hij zijn brief op en tranen van ontroering kwamen hem in de ogen
bij de gedachte van al hetgeen hij haar zou schrijven. De weg strekte zich eindeloos
in de verte uit, meer en meer bewoond naarmate hij de stad naderde, gejalonneerd
met herbergen, met hoeven en ook met buitengoederen en kastelen, die ietwat terzijde
stonden; midden de lovermassa's van hun parken, door brede, rechte, heerlijke lanen
aan de steenweg verbonden. Al deze oorden waren hem welbekend: hier woonde
een vriend; daar was het buitenverblijf van een oud-minister; ginds prijkte het kasteel
van een tante van zijn vrouw. Hij ging voorbij het koersplein, waarvan hij, op een
geweerschot afstand, de ledige tribunes kon ontwaren, geflankeerd van haar rooden
witgestreepte vlaggestokken. Daarna stapte hij over een stenen brug en, aan een
ommedraai van de steenweg, bevond hij zich eensklaps in een begin van voorstad.
Een lange rij alle gelijke huizen strekte zich uit; straatlantarens brandden hier en
daar, vermenigvuldigd in de verte, als een sterrengeprikkel. Tuinbouwhoven, met
grote en kleine, scherphoekige en ronde, wit- of groengeverfde broeikassen rezen te
allen kante op. Hij keek op zijn zakhorloge. Twee uur. Hij liep de spoorbaan over,
doorkruiste haastig het verlaten stadspark. En, langs een aantal straten heen, waar
nog enkele huiswaarts kerende voorbijgangers hem ontmoetten, geraakte hij eindelijk
aan het hotel, waar hij zou afstappen.
Hij belde aan, werd binnengelaten. En boven op zijn kamer, zonder de tijd te
nemen een ogenblik te rusten, begon hij, bij de klaarte van het gaslicht, haar met een
koortsige hand zijn brief te schrijven.
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XIII
Hij schreef en bekende haar alles, uitvoerig, met een volle oprechtheid. Hij legde
haar al het gruwelijke van zijn bedrog voor ogen, zijn snoodheid op haar hand te
durven aanspraak maken hebben, toen hij nog door zulke sterke banden aan die
andere en haar kind verknocht was. Hij vertelde haar zijn lang en vreselijk worstelen
en lijden, zijn opstanden, zijn steeds verergerende folteringen en de onverbiddelijke
wraak van het Noodlot, die hem strafte voor hetgeen hij anderen misdaan had.
Toen zwoer hij haar ook de volstrekte zuiverheid van zijn betrekkingen met zijn
vroegere minnares, sedert zijn huwelijk. Hij smeekte haar op de knieën, dat ze dit
toch zou geloven; dat ze zou willen het gevoel begrijpen, dat hem aangedreven had:
dat vreselijk gevoel van medelijden voor hen die door zijn schuld ellendig waren,
gemengd met die hartstocht, die kwellende, in zijn geval noodzakelijk misdadige en
verboden, maar toch onweerstaanbare hartstocht van de vader voor zijn kind. En,
om te eindigen, vroeg hij haar toch geen vergiffenis, zoals hij eerst van zins was: hij
smeekte haar enkel om raad, om hulp; hij vroeg haar dat zij, in haar hart van
onbevlekte echtgenote en aanstaande moeder, de macht zou trachten te vinden, om
hem de weg aan te wijzen, die hij thans volgen moest; ofwel dat zij hem zeggen zou
of er voor hem geen uitkomst meer bestond, of hem geen andere toevlucht overbleef
dan de zelfmoord...
De dageraad schemerde door zijn vensterruiten, toen hij zijn brief geëindigd had.
Hij zegelde hem toe en ging hem zelf in de bus van het nabij gelegen postbureel
steken. Hij verzekerde zich, dat hij met de eerste lichting van de dag zou vertrekken.
Toen kwam hij terug in het hotel en viel krachteloos neer op zijn bed, waar hij aldra
in een loodzware slaap verzonk.
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XIV
Hij ontwaakte rond de middag, om, nauwelijks ontsnapt aan de afschuwelijke
nachtmerrie, die hem gedurende zijn slaap gekweld had, in de nog treuriger en akeliger
afgrond van de werkelijkheid terug te vallen.
Hij stond op, kleedde zich aan, ging beneden ontbijten. Daarna, om de tijd te
doden, ving hij een wandelingetje aan op de met bomen beplante square vóór het
hotel, en alwaar op een kiosk, een regimentsmuziek speelde. Ah! die muziek, die
prachtige zon, dat air van feest en van geluk van de welgeklede wandelaars, wat
streed dit alles met de folteringen die hij uitstond! Dames in schitterende toiletten
zaten, als tentoongesteld, op lange rijen stoelen langs de huizen heen; hij ontmoette
makkers, vrienden, die hem stilhielden om hem te vragen hoe het met Olga ging.
Een ogenblik verscheen hij in zijn club, die zich aan de overzijde van 't hotel bevond;
doch hij kon het er niet uithouden, hij keerde naar het hotel terug, vroeg de dagbladen,
poogde zichzelf in de lectuur te vergeten.
Daar het zondag was moest hij niet hopen, dezelfde dag nog door de post een
antwoord te ontvangen, in de veronderstelling ook, dat zij nog antwoorden wilde.
Dit was zijn grootste schrik, zijn vreselijkste wanhoop: hoegenaamd geen antwoord
te ontvangen: zo diep gedaald te zijn voor haar, dat zij van hem de hand afdeed, hem
aan zijn ellendig lot overlatend. Ook, alhoewel geen tijding met de post kon komen,
hield hij onophoudend een oog in 't zeil, de ingang van 't hotel bewakend, met de
schier kinderachtige, ziekelijke hoop elk ogenblik een van zijn dienstboden te zien
verschijnen, drager van een brief.
Doch neen; niets kwam. De namiddag verliep, kalm, ongestoord, in de luister van
de schitterende julizon, die de wan-
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delaars naar buiten dreef. De avond bracht beweging in de stad terug, de nacht dempte
die opnieuw: hij was de ganse namiddag eenzaam en alleen gebleven; hij had niet
de minste tijding ontvangen.
Hij poogde te slapen: hij dacht in zichzelf: voorzeker zal ik morgen vroeg een
antwoord hebben, zo niet, alles is gedaan. Wat een vreselijke nacht! Hij sliep geen
ogenblik en 's morgens van vóór zes uur, was hij beneden, zich bij de portier
informerend om wat uur de eerste bestelling van de brieven plaatsgreep.
- Om acht uur, mijnheer.
Om acht uur! God! hoe gedaan om zulke folteringen uit te staan tot acht uur!
Hij keerde terug op zijn kamer, schelde er voor zijn ontbijt. Hij poogde iets te eten;
hij kon niet. Hij gebruikte alleen zijn koffie en, een sigaar aanstekend, kwam hij
opnieuw beneden.
Zeven uur. Hij ging buiten, wandelde rond de square, waar, de vorige dag, de
muziek speelde. Hij kocht gazetten aan een aubette en poogde die te lezen, onder de
bomen op een bank neergezeten. Onmogelijk. De letters dansten hem vóór zijn ogen
en hij kon ook niet stilzitten; hij moest lopen, in beweging zijn; die sombere
gedachten, die hem bestormden, zouden hem geworgd hebben in de immobiliteit.
Hij keerde nogmaals in het hotel terug; hij drentelde rond het vierkant tuintje, dat
de zij- en achtervleugels omringden en waar, midden uit het bloembed, een fonteintje
spoot. En, gelijk hij opnieuw naar de ingang terugkeerde hoorde hij, onder het
booggewelf van de koetspoort, een militaire stap op de cementen vloertegels
weergalmen. Het was de postbode; hij gaf de portier een lijvig pak correspondentie
af.
- Iets voor burggraaf d'Hailly van Roosevelt? vroeg Gaëtan toesnellend.
De bode was reeds heen, de portier, een kleine grijze met een gegalonneerde
blauwe pet, schoof de brieven door elkaar, het oog gevestigd op de adressen.
- Neen mijnheer, sprak hij eindelijk, op een toon van kalme onverschilligheid.
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Gaëtan sidderde, schier ongelovig.
- Zijt ge 't wel zeker? hebt ge nauwkeurig gekeken? drong hij met een verkroppende
stem aan.
- Heel zeker, mijnheer, antwoordde de bediende vastberaden. - Doch om u te
dienen wil ik nog wel eens zien.
En, de brieven langzaam door elkander schuivend, herlas hij opnieuw de adressen,
terzelfder tijd met Gaëtan, die over zijn schouder keek.
- Ziet ge wel dat ik mij niet vergiste, mijnheer de burggraaf, sprak hij, glimlachend
tot Gaëtan omgekeerd.
Deze, doodsbleek, was zonder een woord verdwenen. Een schielijke stilling, uit
het overweldigende zelf van zijn lijden gesproten, was in hem ontstaan. Hij had alle
hoop verloren, nooit zou zij antwoorden, alles was volbracht.
Kalm alsdan schreef hij zichzelf zijn toekomstige gedragslijn voor.
Hij zou tot de volgende morgen in het hotel verblijven. Als er dan nog, zoals hij
het verwachtte, geen antwoord gekomen was, zou hij haar een laatste brief schrijven
en terzelfder tijd ook een aan zijn schoonvader, mijnheer de Papeleu. En daarna zou
hij vertrekken, reizen, vluchten om het even waarheen, haar zijn adres achterlatend.
Wat er naderhand zou gebeuren dorst hij zelfs niet veronderstellen...
Hij bracht de ganse morgen in diezelfde, om zo te zeggen rustgevende bedaardheid
door. Om één uur at hij zelfs met smaak en hij gebruikte juist de koffie aan een tafeltje
op de koer, toen de portier hem eensklaps een brief kwam aanbrengen.
Hij werd verschrikkelijk bleek, hij las het adres, het was wel haar geschrift.
Zodra de bediende verdwenen was scheurde hij de omslag. Een schemering
vibreerde voor zijn ogen, hij opende bevend het blad papier, dat, ontplooid, hem
eerst gans wit voorkwam, zonder een geschreven woord erop. Zijn ogen sloten zich
hij voelde dat hij ging in onmacht vallen. Maar, door een uiterste krachtsinspanning
zijn ontsteltenis beheersend, raapte hij de op het tafeltje gevallen brief weer op en
keek nog eens. Toen las hij dit enkel in het midden geschreven woord:
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- Revenez.
Hij wipte van zijn zitplaats op, liep buiten, sprong in een van de steeds wachtende
rijtuigen, die voor het hotel stonden, wierp de koetsier het adres toe en beval hem te
rijden als de wind.
Om vier uur was hij op het kasteel.
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XV
Wat een hartgeklop, met een flauwte door zijn benen, wat een machteloosheid van
gans zijn lichaam, terwijl hij, in stilte, door de neerslachtige kamermeid binnengelaten,
de trappen opklom die naar de vertrekken van zijn vrouw leidden! Hij dorst aan de
meid niets vragen, hij kon met moeite ademhalen, hij voelde dat hij er verschrikkelijk
bleek moest uitzien.
Hij opende de kamerdeur, trad binnen. Zij lag in een zetel uitgestrekt, naast een
van de vensters. Hij bleef in 't midden van de kamer stilstaan, een uitdrukking van
stomme angst op zijn verwoeste wezenstrekken, als dorst hij zonder haar toelating
niet verder tot haar naderen. Toen richtte zij haar genavreerde blik op hem en haar
hand maakte een flauwe, zachte beweging.
Hij snelde toe, viel onstuimig voor haar voeten op zijn knieën. Hij greep haar
neerhangende hand in de zijne, kuste die krampachtig, staarde haar een ogenblik
smekend aan, met ogen vol tranen, en zonk dan met zijn hoofd op haar knieën neer,
in hevige zuchten en gesnik losbarstend.
Zó bleven zij een hele tijd, in hun lijden vernield, zonder een woord te spreken.
Haar moegeweende ogen hadden zich ook opnieuw gevuld met tranen, die langzaam
en stil over haar verbleekt en vermagerd, door het venster heen starend aangezicht
rolden. Zij maakte geen beweging, zij uitte geen klank. Het was alsof in haar alle
levenskracht onder de drukking van haar smart was bezweken.
En hij, steeds wenend, en steeds voor haar voeten neergeknield, besefte het
eindeloze van haar wee in haar stilzwijgen. Hij durfde haar stomme wanhoop niet
storen, hij durfde haar niet om vergiffenis smeken, hij voelde dat zij hem niets meer
te zeggen noch te vragen had, na de vreselijke slag,
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die hij haar had toegebracht. Eindelijk nochtans zuchtte hij: - O spreek tot mij, help
me door uw raad, zeg me wat mij nog te doen staat?
Zij bleef nog een lange, lange poos stilzwijgend, haar betraande ogen halsstarrig
door het venster gericht, als om hem niet meer te zien. Toen lispelde zij eindelijk,
met een doffe, troosteloze stem:
- Ik weet het niet...
Hij wrong krampachtig zijn handen samen, hij zonk vernield terug ineen. Maar
na een ogenblik hernam hij:
- Hebt ge met aandacht mijn brief gelezen? Hebt ge mijn gevoelens, mijn lijden
en strijden begrepen?
- Ja, murmelde zij schier onverneembaar.
Hij richtte zijn blik tot haar; hij zag haar aan met een gefolterd-smekende
uitdrukking op het gelaat, en drukte haar beide handen in de zijne, met de wanhopige
knelling van iemand, die zich voelt verdrinken.
- O, ik smeek u, zeg me toch iets! schreide hij. - Martel mij toch niet langer door
uw vreselijk stilzwijgen! Overstelp mij met verwijten! haat, veracht, verfoei,
verafschuw mij als ge wilt! maar spreek, o mijn God! antwoord op wat ik u vraag!
zeg me wat er nog te doen is, welke baan ik thans moet volgen om mijn zonden af
te boeten! ofwel, indien er voor mij geen weg meer open staat; indien er niets meer
te doen is; indien alle hoop verloren is, alle uitkomst gedood, zeg het mij ook en ik
zal sterven; maar spreek, spreek, o spreek zeg ik, ik smeek er u voor op mijn knieën!
Langzaam alsdan, het hoofd gebogen en de blik hem steeds ontwijkend, antwoordde
zij met haar doffe, diepe, gebroken stem:
- Gij hebt mij vreselijk bedrogen, Gaëtan; gij hebt mij een wonde geslagen, die
nooit, nooit meer zal genezen.
Zij zweeg een ogenblik, door haar smart vernield. Toen voegde zij er trillend bij:
- Was ik niet in deze staat geweest, ik zou u ongetwijfeld ogenblikkelijk verlaten
hebben, om bij mijn ouders terug te keren. Maar nu is het te laat; nu zal ik hier blijven,
uit plicht, omwille van het kind...
Hij was opgestaan.
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- Wilt gij dat ik verdwijn? vroeg hij, vastberaden en schielijk bijna kalm, met droge,
schitterende ogen. - Wilt ge dat ik voor eeuwig wegga, dat mijn verfoeid gelaat nooit
in uw ogen meer verschijnt!
Zij scheen zich lang te bedenken, de blik steeds in het onbepaalde gevestigd, op
de vergezichten van het landschap. Toen schudde zij treurig het hoofd, met een diepe
zucht, als een genavreerd antwoord op een bittere, onuitgedrukte gedachte. En nieuwe
tranen vloeiden langs haar wangen terwijl ze, zonder zijn vraag te beantwoorden
wanhopig snikte:
- O mijn God, waarom moet ik zo schrikkelijk lijden! waarom moet ik de slag van
een zo gruwelijke ontgoocheling overleven!...
Hij was, tegenover haar, in een zetel neergezonken en, op zijn beurt, keek hij nu
starend door het venster, de ogen droog, de kin op de handpalm geleund, in zijn
sombere mijmeringen verdiept. Hij had zich verwacht aan luide uitvaringen en
verwijten, aan kreten van woede en verachting; en tegen dit alles had hij zich
misschien kunnen verweren en zijn vergiffenis afsmeken en bekomen; maar hij stond
radeloos en zonder verdedigingskracht tegenover dit stom terneergedrukte lijden,
die vreselijk verpletterende onderwerping aan het onheil, die vernieling, die omdelving
van alles, die in het toegemuurde graf van hun dode levensgeluk geen schim van
hoop meer het dringen. En hij kwam in opstand tegen, het onverbiddelijke van die
uitboeting. Hij weigerde zich zo onwederroepelijk te laten verpletteren, zonder ten
minste, uit al zijn krachten, nog een laatste maal naar het geluk te grijpen, dat het
noodlot hem ontroofde. Ja, hijzelf zou spreken; hijzelf zou een beslissende uitlegging
teweegbrengen; de gebeurtenis en de toekomst vlak en koel in het gezicht
aanschouwen, aangezien zij halsstarrig weigerde zulks te doen.
Langzaam, ernstig, met een stem vol teruggehouden weemoed, hervatte hij één
voor één al de in zijn brief gegeven uitleggingen en bekentenissen. Hij riep het akelig
drama weer in het leven, dáár, voor haar ogen, met al zijn strijden, met al zijn
folteringen. Daarna, de stem versterkt, zag hij de toekomst tegemoet. Aangezien zij
weigerde hem raad

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

428
of hulp te geven, hijzelf zou haar zeggen wat eer- en plichtgevoel hem oplegden om
zoveel mogelijk, de gevolgen van zijn misdaad te verzachten.
Hij zou voortdurend, geldelijk, evenals vroeger, die ongelukkige vrouw en haar
kind ondersteunen; maar hij zou ze niet terugzien, nooit, dit zwoer hij haar. Aldus,
mettertijd en in het besef van de onoverwinnelijke hinderpaal, die zijn huwelijk tussen
hem en zijn oude minnares had doen oprijzen, zou deze laatste zich wellicht troosten,
en het kind helaas! hem niet meer ziende... zou hem vergeten. Ach ja, het kind, hij
voelde wel dat dáár vooral zijn grote misdaad lag, een misdaad waarvoor hij reeds
zoveel geleden had en die hij later misschien nog zo duur zou boeten. Maar het kwaad
was gesticht; de daad, in haar geheel, was onherstelbaar, alleen de toekomst zou
wellicht aanwijzen hoe men de gevolgen ervan nog kon verzachten.
...Wat hem betrof, zijn leven zou voortaan een bestendige zondeuitdelging zijn.
Hij zou geheel zijn hart, al de krachten van zijn wezen te pand stellen om de wonde,
die hij aan zijn goede vrouw had toegebracht, te genezen. En mettertijd, en door zijn
aanhoudend gevoel van wroeging, door zijn berouw, door zijn goedheid en de
onberispelijkheid van zijn gedrag, hoopte hij misschien tot een zekere maat hierin
te slagen.
Hij zweeg, zijn smekende ogen op haar gevestigd. Zij had geen beweging gemaakt,
in haar treurige gedachten verzonken, de blik nog verder dwalend over het eenzaam
landschap, dat de langzaam wegzinkende zon met rooskleuriggouden tinten begon
te schilderen. Het was alsof ze naar zijn woorden niet geluisterd had, alsof ze die
niet gehoord had. Doch na een lange poos stilzwijgen, sprak zij eindelijk, peinzend
en traag:
- Ja, ik geloof ook dat de Heer u uw misdaad duur betaald zal zetten...
Voor de tweede maal alsdan voelde hij zich de krachten ontzinken en viel hij
wenend op zijn knieën vóór haar voeten neer. In een uitbarsting van wilde smart en
hartstocht vatte hij haar om het middel met zijn beide armen, kuste als een uitzinnige
haar knieën, haar handen, haar mond, terwijl hij,
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met een brekende stem, om vergiffenis, om medelijden smeekte.
Zij verweerde zich een ogenblik tegen zijn omhelzingen, doch slechts met
weekheid. Zij sloot haar ogen, waaruit voortdurend stille tranen over haar wangen
bleven vloeien, terwijl zware, ononderbroken zuchten uit haar boezem stegen.
Zo bleven zij totdat het duisterde, zonder nog een woord te spreken, omarmd,
vernield in hun droefheid...
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XVI
Van toen af begon er een leven van grievende treurigheid op het kasteel van
Wangeren. Olga had hem zijn misdaad vergeven tot zover het in haar macht bestond;
zij was niet boos op hem, hij boezemde haar zelfs een diep gevoel van medelijden
in; maar, zoals zij het hem in de eerste uiting van haar smart gezegd had: hij had in
haar binnenste iets gekrenkt, iets gekwetst, dat nooit, nooit meer zou genezen.
In de schijn zag hun huisgezin er zo gelukkig uit als vroeger, en noch de ouders
van Olga, noch de vrienden die bij toeval als bezoekers op het kasteel verschenen,
konden niet de minste koelheid tussen de echtgenoten waarnemen. Men vond alleen,
dat Olga zeer vermagerd en verbleekt was, en dat zij er niet goed uitzag, hetgeen
men overigens aan haar toestand toeschreef.
Gaëtan nochtans wendde het onmogelijke aan, om een oprechte toenadering met
zijn vrouw teweeg te brengen. Van 's morgens tot 's avonds verliet hij haar geen
ogenblik meer;: hij sloeg haar onophoudend gade; hij bespiedde angstig op haar
gelaat de zweem van een gevoel, de verschijning van een indruk, die hem de eerste
kentekens van de genezing zou openbaren. Doch tevergeefs: altijd diezelfde
mijmerende moedeloosheid, diezelfde onderworpen kalmte en dat air van als het
ware vreemd te zijn in haar huis, van afgezonderd te leven, heel ver, heel alleen, met
haar sombere gedachten, die hem zo wanhopig maakten.
Neen, zij kon zich in haar ongeluk niet schikken, hij ondervond het meer en meer,
van dag tot dag. En wat nog het treurigste van al was: hij besefte dat zij echte pogingen
aanwendde om haar leed te vergeten, dat zij daartoe al haar krachten inspande... en
toch niet kon.
Nu dacht hij schier aan Julia en aan haar kind niet meer, zó
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vurig, zó uitsluitend was zijn verlangen Olga's vroegere liefde en vertrouwen terug
te winnen. Die bepaalde, volkomen scheiding, welke hem in de eerste tijden van zijn
huwelijk zó hard, zó onuitvoerbaar voorkwam, was nu eensklaps, in het egoïsme van
zijn eindeloos lijden, een volbracht feit geworden. De smart van de arme verlatene
met haar kind wekte nu in zijn hart geen weerklank van tederheid en medelijden
meer op; hij dacht niet meer aan die brieven vol lijden en liefde, waarin haar bloedend
hart van ongelukkige moeder en verlaten minnares in zulke trillend-grievende tonen
losbarstte; ofwel, als die herinnering in hem terugkwam, dan was het enkel om te
zweren, dat hij nooit meer in dezelfde fouten zou vervallen. Ook toen hij, een tiental
dagen na de gebeurtenis in het park, op een morgen een nieuwe brief van haar ontving,
was het schier een gevoel van boosheid jegens haar dat in zijn hart opwelde en was
zijn eerste beweging de brief ongeopend in het vuur te werpen. Iets sterker dan zijn
wil deed hem nochtans van gedacht veranderen: hij scheurde de omslag met een
onoverwinbare beklemming van het hart, vol wanhoop beseffend dat, niettegenstaande
zijn onveranderlijk besluit, de strijd nog een laatste maal zou herbeginnen.
Hij voelde zich opnieuw door het drama van zijn leven aangegrepen, naarmate hij
de lezing van de brief voortzette. Zij smeekte hem niet boos te zijn op haar, om
hetgeen voorgevallen was; zij zei hem dat zij, na de vreselijke gebeurtenis in het
park, besloten had hem niet meer lastig te vallen om hem nog terug te zien. Maar
ach! na twee weken ononderbroken strijden en lijden, had zij de macht verloren in
haar besluit te volharden. Het kleintje vroeg onophoudend naar hem, begreep niet,
waarom men 's nachts niet meer naar dat schone park reed, alwaar het papaatje kon
zien. Het arme kindje was weerom ziek; het hoestte hele dagen; het sprak halsstarrig
van zijn papaatje, die het zelfs meer dan zijn moeder liefhad, schreef de arme vrouw.
En, bij die hardnekkige en steeds vernieuwde klachten en smekingen, had zij ook
dringender de behoefte gevoeld hem nog terug te zien. Zij had het al te hard gevonden
te moeten voortleven zonder nog iets van hem te vernemen en zij smeekte hem haar
nog
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eens te bezoeken, of haar te laten weten waar zij zelf bij hem mocht komen, in om
het even welke plaats, die hij haar zou aanduiden.
Hij vouwde de brief terug toe, hij lispelde, vastberaden:
- Neen, nooit meer, onmogelijk.
In de verwarring van zijn getroebleerde geest ontstond een gedachte: die brief aan
Olga laten lezen om haar te bewijzen hoe rechtzinnig hij voortaan te haren opzichte
handelde en tevens wellicht door haar een aanduiding, een goede raad betrekkelijk
zijn plicht in die treurige zaak te bekomen. Hij aarzelde nochtans; hij dacht dat het
misschien beter was in haar die treurige herinnering niet terug op te wekken; maar
hij dacht ook dat haar grootmoedig hart hem zijn eerlijke handelwijze dank zou weten
en, zonder er verder met zich zelf over te beraadslagen, ging hij met de brief tot haar.
Het was hem niet nodig het einde van haar lezing af te wachten om te begrijpen
wat een grote fout hij begaan had. Naarmate zij las krompen haar gelaatstrekken van
angst en droefheid samen en toen zij hem de brief teruggaf zuchtte zij, de ogen vol
tranen:
- Ach God, de arme vrouw, wat moet zij ook lijden!
Hij kon geen woord meer spreken, hij stond verslagen, stom en bewegingloos,
terwijl zij, het aangezicht badend in tranen, de ogen van hem afwendde, in de akelige
doolhof van haar sombere gedachten verdiept.
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XVII
Zij schreef opnieuw: brieven vol vertwijfeling, waar, in onstuimige opwellingen, al
haar smarten van verlaten minnares en rampzalige moeder terug in ontwaakten.
Hij bleef volharden: hij dempte de aanvallen van tederheid en medelijden, die
opnieuw zijn hart dreigden te overweldigen en vooral verjoeg hij het schrikkelijk
kwellend denkbeeld van het kind uit zijn geest. Maar teneinde, indien zulks mogelijk
was, de voortduring van deze uitputtende en vruchteloze strijd te vermijden, wendde
hij zich terug tot zijn notaris, met het verzoek zich nogmaals bij zijn oude minnares
te begeven om haar, door zachtheid en rede, het onmogelijke van haar verlangens te
doen begrijpen.
De goede man liep er heen, doch kwam zo neerslachtig terug als de eerste maal.
Thans had zij niet gezucht, geweend, gesnikt; hij had haar in een staat van sombere
teruggetrokkenheid, bijna van zwijgende onverschilligheid gevonden. Zij had als
verstrooid naar zijn woorden geluisterd en hij had geen bepaald antwoord van haar
kunnen verkrijgen: hij wist niet, of zij, ja dan neen, zijn raad zou volgen. Hij kon het
maar hopen.
Enige dagen verliepen, treurig-kalme herfstdagen, alle gelijk eentonig nu, in de
stilte van de verkwijnende natuur, in die atmosfeer van latente droefheid, die over
het kasteel scheen te hangen. De velden lagen naakt, de nachten werden koud, de
reeds verdunde lovermassa's van het park schakeerden zich met hun prachtige
najaarstinten. Wat waren ze lang en ver verdwenen, de eerste, zonnige, volzalige
dagen van hun huwelijk!
Op een morgen eindelijk ontving hij nog een brief van haar, een brief van enkele
woorden slechts, maar die hem consterneerden:
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- Vanavond, om tien uur, zo schreef zij hem, - zal ik met Cécile aan het poortje van
het park terug zijn. Kom er bij mij, ik moet u volstrekt nog eens zien.
Hij het nu aan zijn vrouw haar brieven niet meer lezen, hij,íj vermeed integendeel
zorgvuldig alles wat haar het pijnlijk verleden kon herinneren. Ook verslond hij gans
alleen zijn angst gedurende die schrikkelijke dag. Nog eens versterkte hij zich in het
vast voornemen niets dan zijn plicht meer te kennen en zich formeel te onthouden
aan het verzoek zijn oude minnares voldoening te geven. Toen hij na de vreselijke
gebeurtenis in het park en zijn nachtelijke vlucht naar Gent op het kasteel terugkwam,
was zijn eerste zorg geweest een nieuw slot aan het poortje in de haag te laten maken;
en, om nooit meer getenteerd te zijn het nog te openen, had hij de sleutel in de vijver
gegooid. Sinds die dag had hij ook een afkeer om daar nog voorbij te gaan. Hij had
zelfs besloten met de winter de grote eik te doen neervellen en de haag te verplanten,
opdat aldaar niets meer zou blijven bestaan, dat aan het treurige voorval herinnerde.
Die avond, onmiddellijk na het diner, sloot hij zich met zijn vrouw in haar kamer
op, vastbesloten, die van gans de nacht, niet te verlaten. Hij bleef met haar kouten;
hij poogde zelfs te lezen en te schrijven, en niets op zijn gelaat noch in zijn manieren
verried de gevoelens, die hem kwelden. Alleen de onbedwingbare halsstarrigheid,
waarmee hij, van tijd tot tijd, het uur op de pendule gadesloeg, getuigde van zijn
angstige gejaagdheid.
Onweerstaanbaar, gelijk op zo menige andere avonden, volgde hij in verbeelding
het rijtuig, dat haar naar het kasteel voerde. Hij zag en hoorde ze ratelend over de
steenweg rollen, de oude, gesloten huurkoets, over diezelfde, zo welbekende steenweg
die hij ook, enkele weken geleden, te voet gevolgd had, in de stilte en de eenzaamheid
van de nacht, het hart van een zo wrede slag doorkloofd. Hij zag ze voorbij de duistere
hoeven rijden, door de ingesluimerde gehuchten, langsheen het naakt, verlaten veld,
tussen het zwart van de stille dennenwouden. En het kwam hem voor als zag hij ook
de angstige, naar buiten starende ogen van zijn oude minnares glinsteren, terwijl hij
de ongeduldige stem van het
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kleintje vernam, dat vroeg of men welhaast zou aankomen. En dan, wanneer de
pendule op de schouwplaat tien uur sloeg, scheen het hem als voelde hij het rijtuig
stilhouden, dáár, naast de haag, en als zag hij de vrouw en het kleintje er uitstappen
en tot het houten poortje naderen...
Hij zag haar duwen aan dat poortje, dat weerstand bood. Zij stond daar een
ogenblik, roerloos en verwonderd, en duwde dan opnieuw. Toen begreep zij dat het
poortje toegegrendeld was, dat hij het niet had willen openen, dat hij weigerde haar
terug te zien. En stom bleef ze daar staan, lang en mager in haar zwarte kleren, met
haar kleintje aan de hand, vóór die wreedaardig gesloten deur.
Hoe lang, huiverend in de sombere, reeds killige najaarsnacht, zou ze dáár gestaan,
dáár gewacht hebben...
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XVIII
Zijn nacht was woelig, zijn slaap gejaagd en pijnlijk, gekweld door nare dromen, die
hem plots, nat van zweet, in zijn bed deden opspringen. Eindelijk schemerde de
dageraad, de verjager van nachtmerries en dromen, en weldra schitterde de zon vrolijk
op het wit kasteel met zijn witte vensterblinden, half verdoken achter zijn prachtige
kring van rijkgeschakeerde herfstlovers.
Gaëtan stond op, kleedde zich aan, ging een wandelingetje maken in het park,
tevreden nu over zijn onwrikbare fermeteit. En bij het aanschouwen van die heerlijke
lusthof, bij het inademen van die zuivere, zachte lucht, vol verkwikkende aroma's,
kon hij zich schier niet inbeelden, dat de nacht in dit toverachtig oord opnieuw zoveel
droefheid en lijden had aangebracht. Ah! dan vermoedde hij nog niet welk vreselijk
treurspel er was afgelopen!
Het was eerst om acht uur, dat de dorpsveldwachter buiten adem op het kasteel
kwam aangelopen met het akelig bericht, dat een onbekende vrouw en een kind 's
nachts verdronken waren in de Leie, dichtbij de haag van het park. Men had sporen
opgemerkt langsheen de oever van de rivier en een rood, zijden halsdoek gevonden
aan de boord van het water. Dit had erge vermoedens opgewekt; men had in het water
gezocht met haken en peersen en zoëven waren de lijken boven gehaald: een jonge,
mooie vrouw van ongeveer vijfentwintig jaar en een klein meisje van vijf of zes. De
vrouw hield nog het kind krampachtig tegen haar borst gekneld...
Gaëtan kon er niet meer van horen. Bleek als een lijk, beval hij de veldwachter
hem naar de plaats van de ramp te leiden. Hij beefde van al zijn ledematen; zijn ogen
stonden verwilderd, verschrikkelijk uitgezet; zijn keel was zó dor, dat hij
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als het ware ratelend ademhaalde.
Geen enkel ogenblik bleef hem de geringste hoop, de minste twijfel over; hij zag
ze voor zijn voeten dood liggen, dood, als door zijn eigen hand getroffen; en in de
chaos van folteringen, die in hem het peinzend en redenerend schepsel vernielden,
joeg één enkele, één wrede gedachte hem vooruit: de gruwelijke angst, dat die boeren,
die bruten, welke haar uit het water getrokken hadden, misschien, uit een immonde
nieuwsgierigheid, dat schoon lichaam, hetwelk hij bemind en bezeten had, zouden
ontheiligen. Hij naderde, hij zag van verre een ineengeperste groep, rond een soort
van schuur, op de rand van het water. 't Was daarbinnen, dat men de lijken kwam
neer te leggen. Woest drong hij door de volksschaar heen, stiet de deur open...
Hij herkende hen beiden, uitgestrekt op wat vers stro, hij slaakte een sombere
kreet, sloeg de beide handen voor zijn ogen, het hoofd geweldig achterovergeheld.
En zonder een woord, gelijk een massa, stortte hij ten gronde neer.
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XIX
Zij werden zij aan zij begraven, omhoog dáár, in het kerkhof op het woudachtig
heuveltje, aan de voet waarvan het nederig kerkje staat. De notaris had er, op verzoek
van Gaëtan, te eeuwigen dage een plekje grond gekocht en daar rustten zij, onbekend,
vergeten, voor altijd, onder een eenvoudig granieten kruis, dat noch naam, noch
datum droeg...
De opschudding in 't dorp was gauw gestild geweest. Men had de ontroering van
burggraaf Gaëtan aan een schielijke ongesteldheid toegeschreven en, indien er soms
hier en daar nog wel zonderlinge dingen dienaangaande gefluisterd werden, men
dorst die toch niet luid voortvertellen, uit vrees en eerbied voor de in de zaak
betrokken personen.
Eenieder, overigens, had nu medelijd met de burggraaf. Men aarzelde de
schitterende jongeling van vroeger te herkennen in die bleke, geraamtemagere man
met grijzende haren die, soms gebogen als een oude man, met onzekere stap, in de
lanen en de bossen van het kasteel van Wangeren ronddwaalde.
Helaas! hij boette zijn verleden af! Hij leed zo gruwelijk dat, voor hem, de dood
de grootste van de verlossingen zou geweest zijn.
Olga had de treurige gebeurtenis vernomen en sinds die dag had zij voor hem een
gemengd gevoel van schrik en afkeer, dat zij vruchteloos poogde te overwinnen. De
lijken van die twee schuldeloze slachtoffers lagen bestendig tussen haar en hem,
dáár, op de bodem van die afschuwelijke, steeds verdiepende, zedelijke afgrond, die
hen van elkander scheidde. Overigens, hij poogde zelfs niet meer zich met haar te
verzoenen. Hij vermeed haar instinctmatig, hij vreesde haar ontmoeting, hij bracht
zijn dagen door in een staat van prostratie, van lichaams- en geestesverstomping
waaruit hij slechts
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geraakte om in schrikkelijke aanvallen van lijden en vertwijfeling te dompelen.
's Nachts stond hij op, door zijn wroeging gefolterd. Hij verliet het kasteel en het
park; hij dwaalde door de wouden heen, naar het klein, nederig kerkje, aan de voet
van het heuveltje. In de stilte van de nacht klom hij het kerkhof op, ging rechts, bleef,
te midden van de grafzerken, vóór een stenen kruis stilstaan.
Dáár was het... Zijn handen krompen ineen, doffe zuchten stegen uit zijn boezem,
hete tranen rolden over zijn wangen. Hij zonk op zijn knieën, hij boog ter aarde neder,
het hoofd in het zand. Hij kuste het bedauwde gras; hij snikte op die koude grafstede,
waar zijn rampzalige slachtoffers lagen. Toen stond hij met gebroken hart weer op;
en dwaalde daar alleen, tussen de doden. De wouden omheen waren stilzwijgend en
verborgen het nabijgelegen dorpje; de novembernacht tintelde van miljoenen en
miljoenen glinsterende sterren; de wrange geuren van het hout bezwangerden de
lucht; hij dwaalde, hij weende. Hij hield bij andere graven stil; bij het praalgraf van
zijn familie; bij dat van de familie de Papeleu; bij kleinere, nederige graven. Maar
steeds, door een onweerstaanbare macht aangetrokken, kwam hij vóór dit enig, koude
stenen kruis terug; dit harde, ruige kruis, dat hij met zijn armen omstrengelde; waar
hij zijn gloeiende, betraande wangen tegendrukte; aan de scherpe kanten waarvan
hij zich soms, in zijn onstuimige bewegingen, de handen kwetste.
Eindelijk vertrok hij. Hij doolde als een landloper, als een maraudeur in de zwarte
bossen, door de holle wegen, langsheen de oevers van de stille rivier, tot aan de
akelige plek waar zij zich met het kleintje verdronken had. Soms sprong een haas,
een wild konijntje vóór zijn voeten uit; soms het een nachtuil zijn eentonige, klagende
schreeuw horen. Hij, onbewust, ongevoelig, in zijn sombere neerslachtigheid
verzonken, zwerfde steeds blindelings voort, zonder te weten waarheen. Hij verloor
zijn weg in de wouden; hij herkende, in de heimvolle duisternis van de nacht, die
oorden en wegen niet meer, die hem overdag zo gemeenzaam waren. Hij geraakte
eindelijk aan het kasteel terug, sloop als een misdadiger op zijn kamer en viel er gans
gekleed te bed, uitgeput van lijden en vermoeienis.
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XX
De herfst nochtans liep op zijn einde, de winter was begonnen. Al de bomen hadden
nu hun bladeren verloren, de wegen lagen beslijkt, een koude wind blies huilend
door de naakte kruinen. Alleen de dennenwouden behielden hun onveranderlijke,
sombergroene kleur, terwijl over het eiken slaghout hier en daar nog vaag-beroeste
tinten hingen, eenzame dorre bladeren, die in de najaarswind tegen de naakte twijgjes
aanklapperden, met een geruis van klatergoud. En het kasteel, waar de eigenaars
besloten hadden ook de winter door te brengen, rees nu gans wit, en in, de schijn
vergroot, uit de donkere geraamten van de omringende gewassen op, terwijl het park
als ware het ineengekrompen, er kleiner en geringer uitzag. De horizon, integendeel,
was verbreed, eindeloos, met lange, nevelige vergezichten in de diepten van de
verlaten lanen en in 't verschiet van de uitgestrekte weiden, waar de stille Leie
doorkronkelde.
Sinds enkele weken, reeds hadden de jachtwakers van het domein hun meester
verwittigd, dat wildstroperis 's nachts in de bossen verschenen, en al stouter en stouter
werden, naarmate zij ondervonden, dat de waakzaamheid minder nauwkeurig ingericht
was dan naar gewoonte. Inderdaad, ieder jaar, gedurende de herfst en de winter, die
bij uitstek de bedrijvige seizoenen van de wilddieven zijn, vingen de boswachters
van het kasteel, bijgestaan door die van de naburige buitengoederen en zelfs door de
gendarmen, regelmatig nachtelijke rondgangen in de wouden aan. Dit jaar alleen had
de burggraaf niets dergelijks bevolen, en daar, van een andere kant - tot de verbazing
van de jachtwakers - nog geen enkele grote klopjacht plaatsgegrepen had en het er
bijgevolg krioelde van het wild, hadden de rovers, als lieden welke een staat van
zaken, die tot hun voordeel uitloopt,
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weten te waarderen, deze zeldzame goede kans zeer breed te baat genomen. Weinig
nachten verliepen zonder dat men in de omtrek van 't kasteel geweerschoten hoorde
knallen, en de drie wakers van de burggraaf dorsten de maraudeurs niet nazetten,
wel wetend dat zij de zwaksten waren en zij te doen hadden met een soort van
individu's die, op heterdaad betrapt, voor een moord niet achteruitwijken. Ook hadden
zij er herhaaldelijk, doch tevergeefs, bij hun meester op aangedrongen, dat hij hen,
voor enkele nachten, een paar vreemde wakers of gendarmen toevoegen zou: de
burggraaf, eertijds zo wakker om de wildstroperij op zijn domein te straffen, liet
thans, met een ongehoorde achteloosheid, de zaak aanslepen. Meer zelfs: toen de
twee bedienden, die wel wisten dat hun meester vaak 's nachts rondliep en daarom
dachten dat hij zich persoonlijk wilde rekenschap geven van de manier waarop zij
hun dienst verrichtten, hem eindelijk waarschuwden, dat zij niet langer voor het
behoud van het wild konden verantwoordelijk blijven, had hij zich boos gemaakt en
hun op een beslissende toon gezegd, dat zij ermee konden handelen naar goeddunken,
en zich toevoegen wie ze wilden, daar hij zelf niet van zins was er ten minste naar
uit te zien.
De mannen hielden het zich voor gezegd. Zij hadden terstond afspraak gemaakt
met twee boswachters van mijnheer de Papeleu, en, sinds twee dagen, hadden zij
hun vroegere tochten hernomen, wel besloten, nu ze sterk genoeg waren, de dieven,
die hen zouden in de klauwen vallen, met de uiterste gestrengheid te behandelen.
Die avond waren zij hun gevijven om half tien vertrokken. De nacht was niet zeer
donker, maar een vochtige, onstuimige wind blies uit het noordwesten en vervulde
de wouden met geschommel en gedruis. Het wild, verschrikt, zou rusteloos rondlopen:
het was een echte wildstropersnacht.
Zij waren eerst gezamenlijk rondom de bossen heen gegaan en, niets ongewoons
bemerkt hebbend, waren zij in de brede middenlaan teruggekeerd en hadden er zich,
achter de rand van de sloot, op nagenoeg een vijftigtal meter afstand van elkander,
onder de bramen en het kreupelhout verborgen. Hun geweren lagen aan hun zij;
Bruintje, Gaëtans hoofd-
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jachtwaker, nam een brandend dievenlantaarntje mee, dat hij in een linnen zak
verborgen hield.
Zij zaten daar, doodstil, sinds ongeveer een uur, het oog peilend de duisternis, het
oor gespitst naar de verwarde geluiden van die onstuimige nacht, toen plotseling, op
korte afstand achter hen, een geweerschot knalde, ogenblikkelijk van een luide,
akelige schreeuw gevolgd.
Met een wip sprongen zij alle vijf in de allee; in een oogwenk waren zij samen,
verwarde kreten slakend en snelden zij, het roer gewapend, naar de zijlaan, vanwaar
het schot en het gehuil kwamen.
Op de kruisweg, aan de hoek van 't bos, hielden zij, de tijd van een weerlicht, alle
vijf het oor gespitst, bruusk in. Zij hoorden links, in 't loeien van de wind, het dof,
verwijderd geluid van een rasse vlucht; zij ijlden er achter, uit al hun macht, zo snel
zij konden.
En plots, na een honderdtal passen, gelijk hollende paarden steigerend voor een
hinderpaal, sprongen zij zijdelings, deinsden zij achteruit, kwamen zij weer rond een
voorwerp, rond een soort van langwerpig, somber pak, waar een van hen over
gestruikeld had en dat in 't midden van de smalle, met mos en gras begroeide zijlaan
lag.
- Een man, 't is een man! klonk het woest, terwijl Bruintje koortsig zijn lantaarn
uit het linnen zakje trok.
Hij opende het blikken luikje; hij stak het gele lichtje tegen het pak aan; zij bogen
neer. Maar met een vreselijke kreet sprongen zij alle vijf weer achteruit: in het somber,
ten gronde uitgestrekte pak, kwamen zij burggraaf Gaëtan, hun meester te herkennen.
Toen greep er een toneel plaats als waren zij allen schielijk met krankzinnigheid
geslagen. Bruintje kwam terug met zijn lantaarn; de anderen omringden, neergeknield,
hun meester, die nog een week geklaag liet horen; en allen schreeuwden, weenden,
zuchtten ondereen; allen deden en uitten onsamenhangende, onnodige, onzinnige
dingen, steeds onbekwaam het gruwelijke van de gebeurtenis te beseffen. Gaëtan
lag plat ten gronde uitgestrekt, met het aangezicht in het gras; zij keerden hem om
op de rug; zij staarden hem nogmaals bij de klaarte van 't lantaarntje aan, huilend
van woede en afgrij-
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zen, omdat zij nu niet langer konden twijfelen. En toen zij de wonde ontwaarden,
een vreselijke wonde, de ganse buik één bloedend haksel, waaruit de ingewanden
hingen, toen deinsden zij weer achteruit, stom van afschuw, de beide vuisten tegen
de slapen gedrukt, de haren ten berge gerezen.
Zij werden zich eindelijk van de werkelijkheid bewust. Zij begrepen dat hun
meester door een wildstroper omvergeschoten was en twee van de wakers van de
burggraaf sprongen op en liepen de moordenaars, die, helaas, bestemd waren om
steeds onbekend te blijven, na, terwijl de derde in allerijl naar het dorp geneesheer
en priester liet halen en de twee mannen van mijnheer Papeleu de gekwetste werkdadig
te hulp kwamen. Zij drongen in het slaghout; zij sneden en rukten er armdikke takken
uit de struiken; zij hadden er aldra een soort van vlaak mee vervaardigd, die zij met
kleine twijgjes en met mos bedekten. Zij tilden de gekwetste op, strekten er hem op
uit en legden hun wambuizen boven zijn lijf, om hem tegen de koude te vrijwaren.
Toen hieven zij hun last met eindeloze voorzorgen op en zetten zich op weg naar het
kasteel.
Het was een akelige mars. De nacht was versomberd, de koude noordenwind blies
hun zijn ruwe adem in het aangezicht, terwijl zij bovenmenselijke krachten inspanden
om tevens zacht en snel vooruit te lopen. Gaëtan, de beide handen op de buik
gevouwen, uitte steeds flauwe klachten; en deze trapsgewijs verzwakkende klachten
stolden het bloed in hun aderen, zij werden bleek van afschuw en hun forsige armen
sidderden van lamheid, bij de schrikkelijke gedachten, dat zij hem wellicht niet meer
levend op 't kasteel zouden terugbrengen.
Zij waren er toch eindelijk. De dorpsgeneesheer was er ook juist aangekomen en
de dienstboden, wakker geschrikt, kwamen half gekleed de trappen afgelopen.
Terstond, van in de voorzaal, wilde de dokter, een kleine oude, met een grijze
kinnebaard en levendige ogen, de wonde onderzoeken. De vlaak, waar Gaëtan lag,
werd op twee tafels uitgestrekt; een lamp werd aangebracht. Onmiddellijk zijpelde
een fijn streepje bloed op de witmarmeren vloertegels, er een donkerrood plasje
vormend. En toen de dokter
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de wambuizen, die het lijf van de gekwetste bedekten, weggenomen en zijn andere
klederen geopend had, werd de vreselijke wonde blootgelegd.
Met een kreet van afschuw deinsden de aanwezigen achteruit.
De oude dorpsarts schudde het hoofd met een veelbeduidende samentrekking van
de mond. Hij verklaarde dat de gekwetste niet kon bovengedragen worden en gaf
het bevel hem onmiddellijk een bed op te richten in een van de benedenkamers. Hij
eiste ook water, pluksel en linnen, om een eerste pansement te maken.
Op dit ogenblik hoorde men boven een deur openen, gevolgd door een dof geluid
van zuchten en stappen, die beneden kwamen.
- Mevrouw... murmelde een van de dienaars.
Allen verbleekten; de dokter wierp haastig een servet over de wonde, terwijl Henri,
de tafelknecht, met een van de wambuizen het plasje bloed bedekte.
Zij verscheen op het trapportaal, waggelend, de haren los over de schouders,
vastgehouden door de kamermeid, die haar het ongeluk was gaan aankondigen, het
aangezicht zo wit als haar wit slaapkleed.
- Mevrouw, sprak de dokter, haar een stap tegemoet komend, - het is zeer erg,
doch alle hoop...
Hij had de tijd niet zijn volzin te eindigen: bij het ontwaren van haar dodelijk
gekwetste echtgenoot sloeg zij eensklaps de beide armen uit, slaakte een lange,
schrille gil en plofte als een pak ten gronde...
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XXI
Toen Olga tot het bewustzijn terugkeerde, lag haar zieltogende man in het salon te
bed. 't Grauwe van een treurige wintermorgen schemerde door de gesloten
vensterblinden, de priester had hem de sacramenten der stervenden toegediend en
de twee vermaarde dokters, welke men in allerijl 's nachts naar Gent was gaan halen
en die erin geslaagd waren hem voor enkele stonden weer te doen bijkomen en zijn
folteringen te verzachten, waren tijdelijk verdwenen om de rampzalige echtgenoten
alleen te laten, gedurende die uiterste plechtige ogenblikken, welke voor een van hen
de intrede der eeuwigheid voorafgingen.
Aan zijn sponde neergeknield, zijn slaphangende rechterhand met brandende tranen
en kussen bedekkend, was zij het nu aan wie de wroeging 't hart doorboorde; zij, die
hem om vergiffenis smeekte; zij die het in hartverscheurende woorden beklaagde,
zo hard voor hem te zijn geweest. Doch hij wendde pogingen aan om haar te doen
zwijgen; hij schudde flauw het hoofd en een soort van glimlach zweefde op zijn
bleke lippen.
- J'expie... j'expie... lispelde hij tweemaal, nauw verneembaar, de ogen ten hemel
geslagen.
Zij richtte zich half op, zij boog over hem neer en zoende hem lang, lang, op het
voorhoofd en de mond.
- Dieu te pardonne, snikte zij.
Haar steeds heter vloeiende tranen rolden van haar wangen op de zijne, en haar
beide handen, die, als het ware beschermend, zijn aangezicht omlijstten, streelden
hem zacht de slapen en de wangen, in een lange, zoete, smekende, onophoudend
herhaalde streling, welsprekender dan de vurigste woorden en waarin zich gans haar
hart, haar liefde en haar lijden tot één enkel en uiterst gevoel van tederheid en me-
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delijden versmolten.
Van lieverlede werd de glimlach om zijn lippen zachter, fijner, verhevener. Hij
idealiseerde zijn gelaat, hij verlichtte, als met een stralenkrans, zijn gelouterde trekken
van stervende. En zijn ogen, die naarmate verbleekten en zich als het ware in hun
holten verdiepten, werden stijver, gevestigd ginds ver, op iets, dat hij alleen kon
ontwaren en begrijpen, En, terwijl zij niet meer sprak, maar instinctmatig, beseffend
dat het plechtig einde nakend was, met een koortsige hartstocht haar strelingen
langsheen zijn slapen en zijn wangen nog vermenigvuldigde, vertederde, verzachtte,
ontrukte zij, om zo te zeggen, nog een uiterste bekentenis van liefde en verzoening
aan de dood zelf: zijn hoofd neeg naar 't hare, zijn mond drukte zich op haar lippen
en, terwijl zij de ogen sloot en, als om niets meer te zien, niets meer te horen, in een
uiterste liefkozing hun beide aangezichten met haar beide handen overdekte, ontving
ze in haar, in een kus, de laatste adem van zijn leven.
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XXII
Twee maanden later werd haar kind geboren. Het was een zoontje. Zij gaf hem de
voornaam van Gaëtan, gelijk zijn vader.
En, de dag van haar eerste kerkgang, toen zij terugkwam van de kerk, waar zij
vóór de Almachtige, die haar zo hard beproefd had, was gaan nederknielen, liet zij
haar ouders, die ook op het kasteel waren, een ogenblik alleen in het salon en liep
zij haastig boven, recht naar de kamer, waar het kind in zijn wiegje lag te rusten.
Zij zond de voedster om 't verrichten van een boodschap heen; en, toen zij alleen
was, schoof zij zacht het kanten gordijn weg, boog neer over haar kind, en, de hand
op de kap van het wiegje geleund, het aangezicht zo blank als marmer nevens haar
lange, zwarte rouwsluier, legde zij met een trage, diepe, vrome stem deze plechtige
eed af:
- Mijn zoon,... indien een waakzaamheid van alle stonden, indien een
vermenigvuldiging van onophoudende, eindeloze voorzorgen en zorgen,... indien de
volkomen toewijding en zelfverloochening van een beminnende moeder, die u als
een bewaarengel in het leven zal begeleiden en behoeden,... het vermogen bezitten
u van het vreselijk lot, dat uw rampzalige vader te beurt viel, te bevrijden,... ik mag...
ik durf het zweren: gij zult ervan bevrijd wezen.
Zij wierp haar weduwsluier over haar schouder, zij boog in 't wiegje neer en kuste
haar zoon op 't voorhoofd:
- Ik zweer het, mijn kind, ik zweer het, herhaalde zij nog eens.
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Mea Culpa
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I
Liefste René,
Als ge mij de waarheid geschreven hebt; als ge D. verlaten hebt op het uur en met
de trein die ge mij aanduidt; en als die trein noch derailleerde noch zijn
correspondentie miste met de verdere treinen die gij moest nemen; kortom, als gij
geen hinderpaal of ramp op uw baan ontmoet hebt, dan moet gij, op dit ogenblik,
thuis terug zijn en er reeds deze brief gevonden hebben, die u, - aangename of
vervelende verrassing, - onmiddellijk in gezelschap van vrienden komt opeisen. Wij
hebben voor morgennamiddag een uitstapje naar het kasteel van Lauwegem belegd.
Wij zullen een heel troepje zijn: Clara Sioen; Andrée Nicaise; Marie, Christine en
Marguerite Jocquier; Blanche Serruijs met haar verloofde; de heren Wennemackers,
Liefmans en Lateur; Bébé Lechat, uw vriend Hody en ons beidjes, met mevrouw
Blondiaux als ‘chaperone’ [tschjyperône, hoor, op zijn Engels] voor de gehele bende.
Zoals gij ziet niet waar, zijn daar meer dan genoeg elementen tot plezier verenigd.
En voor ons beiden zal het genoegen, zoals immer, dubbel zijn: wij zullen deelnemen
in de algemene vreugd en, terzelfder tijd, nog eens het fijn vermaak hebben allerlei
karakteristieke waarnemingen op te doen, ‘études de, moeurs’ te maken, gelijk gij
het met een ietwat dedaigneuse - wat ál te dedaigneuse ironie, vind ik - soms noemt,
en met elkander onze indrukken wisselen. Wij zullen met de trein van drie uur
vertrekken en met die van negen terugkeren. Er is ook besloten, dat eenieder zijn
proviand zal meebrengen en dat men zal lunchen op het gras, aan de rand, van de
vijver, die zich vóór het prachtig kasteel uitstrekt. Maar aangezien gij door het vertrek
van Henri en
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Suzanne naar Oostende bij uw terugkomst het huis ledig zult gevonden hebben, en
ik van hier uw verbijstering zie bij de enkele gedachte aan die proviand, welke gij u
zoudt moeten aanschaffen en die gij niet zoudt vinden, heb ik medelijden met u gehad
en besloten, zelf uw deel met het mijne mee te brengen. Gij hoeft u dus met die
gewichtige zaak niet te bemoeien. Men vergt alleen uw tegenwoordigheid; maar deze
vergt men bepaald. Gij zult ons verslag geven van uw reis in Duitsland; gij zult ons
de streken beschrijven, die gij bezocht hebt, en de stad, waar gij verblijf hebt
gehouden. Gij zult ons uitvoerig en met bijzonderheden over de personen spreken,
welke gij ginds ontmoet hebt; en ons ook, uit het geheugen, de merkwaardige
redevoering voordragen, die gij, met zoveel bijval, op een van de zittingen van het
congres van Criminele Antropologie aan de leden voorgelezen hebt.
Dus, geen weigering. Schrijf mij onmiddellijk om mij uw terugkomst aan te
kondigen en mij te verzekeren dat gij morgen op uw post zult zijn.
Uwe, u toegenegen nicht
Raymonde
P.S. Vanavond moet ik met mama naar een groot diner bij de Boudins. Brr... 'k ben
er vooraf reeds bang voor! Een maaltijd samengesteld uit acht of tien gerechten, met
zeven of acht verschillende soorten van wijn, dit alles begeleid door platte gesprekken
in 't Frans - o! in dat afschuwelijk Gents Frans, dat wij nooit gehoord hadden voor
wij hier woonden - over fortuin of dienstboden; en dan, als men reeds wee is van
vier of vijf uren lang onbeweeglijk aan tafel zitten, de verhuizing naar de salon, waar
men u dwingt kaart te spelen, onder het drinken van koffie en borreltjes, tot elf uur
's avonds! O, wat zijt gij gelukkig dat gij zulke corvees niet hoeft mee te maken!...
Doch neen, uw levenswijs is ook de ideale niet. Gij isoleert u te veel; gij verkeert te
weinig in die wereld, waar ik gedwongen ben te veel te komen. Beiden zouden wij
een voor ons karakter beter passende omgeving moeten vinden...
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Maar zeg, hoe lelijk van mij, kwaad te spreken over mensen, die ons toch uit
genegenheid vragen en ontvangen? Och neen, het is geen kwaadspreken, want ik
heb ze in de grond wel lief. Ik schrijf u dat maar omdat ik u toch alles schrijf wat ik
voel, of denk, of weet...
Tot morgen om drie uur dus, aan 't station, niet waar René?
R
Ontroerd ging René zitten. Hij had zelfs de tijd niet genomen zich van zijn overjas
en hoed te ontdoen. Zodra hij binnenkwam had hij, op zijn bureau, in 't pak
correspondentie, gedurende zijn afwezigheid voor hem gekomen, het briefje van
Raymonde ontdekt; en met die zonderlinge emotie welke hem sinds acht dagen in
een steeds aangroeiende kracht bekroop, aan de dringende behoefte gehoorzaamd er
onmiddellijk kennis van te nemen! Hij schoof de brief opzij, enige ogenblikken
roerloos, als bedwelmd en vreemd door zijn kamer starend, terwijl een zucht van
zijn lippen steeg. Toen stond hij weer op, legde werktuiglijk zijn hoed af, trok overjas
en jas uit en ging zich aan de wastafel de handen en het aangezicht verfrissen. Maar
hij voelde zich gans vol van 't stof van de lange spoorreis, en de drukkende hitte van
die julinamiddag maakte zijn kamer stikkend. Hij trok de beide vensters, die uitzicht
hadden op het stadspark, wijdopen, en, zoekend in kleerkast en latafel, begon hij
heel en al van plunje te verwisselen.
Het was een flinke jonge man van ongeveer achtentwintig jaar, sterk gebouwd,
met iets militairs in zijn fiks, ietwat stijf voorkomen. Een mat gelaat, met een hoog,
blank voorhoofd; bruine, boven de slapen reeds een weinig verdunnende haren; een
bruine, op de wangen nog wat schrale, maar onder de kin reeds dichte,
waaiervormig-krullende baard. Doch wat vooral aan zijn gezicht een karakteristieke,
onvergetelijke uitdrukking gaf, waren zijn ogen: grote helderbruine ogen vol bezieling;
ogen van wijsheid en geheim, van schier naïeve openhartigheid en tevens diep
schuilende hartstocht; ogen waarin gans zijn innerlijk wezen zich weerspiegelde, en
waarvan de peilende blik ook tot de diepste diepten van het
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gemoed van anderen scheen door te dringen. Alleen wanneer hem een droeve of
zwaarmoedige gedachte kwelde, veranderde hun expressie geheel. Zij schenen te
verdonkeren, zich met een doffe gloed in hun holten te verdiepen, en onder de
regelmatige boog van de zwarte wenkbrauwen, die zich samentrokken, zonder het
gladde voorhoofd te fronsen, kreeg het verbleekt gelaat als het ware een uitdrukking
van tragedie, die onheilspellend ontroerde.
En deze uitdrukking hadden zij nu allengs gekregen, terwijl hij, met zijn toilet
klaar, achterover uitgestrekt in een fauteuil lag, de voeten op een stoel vóór een van
de open vensters, geopend naar de blauwe hemel, boven de dichtgeschaarde, zacht
ruisende bomenkruinen van het park.
Raymonde!... altijd en altijd weer Raymonde!
Door wat wondere en onverwachte, betoverende macht, had haar beeld zich zo
plotseling en kwellend aan hem opgedrongen sinds de eerste dag na zijn vertrek, om
hem niet meer met rust te laten, om hem meer en meer tiranniek te overweldigen,
gedurende dat tiental dagen, die hij, ver van haar, had doorgebracht?...
Sinds meer dan een jaar, sinds zij, na de dood van haar vader, met haar mama
Brussel verlaten had om in Gent te komen wonen, had hij haar elke dag gezien, en
nooit, nooit vóór die korte scheiding, had hij zich zelfs afgevraagd of hij haar eenmaal
uit liefde zou kunnen beminnen. Zij was voor hem een lieve kameraad geweest; hij
had het zeldzaam genoegen gesmaakt, in zijn nichtje dat hij totnogtoe zo weinig
kende, een meisje aan te treffen, van wie de natuurlijke gaven van goedheid en
gezonde rede door de opvoeding niet bedorven waren; een meisje met verstand en
zonder pretentie, dat, zonder als een bas-bleu te willen optreden, belang stelde in
kunst en wetenschap, in de schone en ernstige dingen des levens, bijna volkomen
vrij van vooroordelen, instinctmatig vol toegevendheid voor de zwakheden en
gebreken van de mensen, altijd en in alles bereid om met woorden van verzoening
en vergiffenis de evenaar te houden.
Zo hadden zij meer dan een jaar in dagelijkse gemeenschap met elkaar geleefd,
van lieverlede meer en meer aan elkander gehecht door hun eenstemmigheid van
gedachten en gevoe-
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lens, graag afgezonderd van alle anderen in een groot gezelschap, om over alle dingen
en personen hun waarnemingen en indrukken te wisselen; genietend met verrukking
van de grotere intimiteit, die hun verwantschap in de ogen van de wereld billijkte,
zonder dat ooit deze zoete genegenheid als van broeder en zuster, gestoord werd
door dat machtige gevoel, waarmee benevens een prikkelender genot, ook al de smart,
al de twijfel en al de strijd ontstaat: de liefde... En ziedaar, gedurende die korte
scheiding van tien dagen, die hij doorbrengt te D. als afgevaardigde van het
Genootschap van Sociale Studiën bij het congres van Criminele Antropologie, hun
brieven, die eensklaps, als een wederzijdse ontsluiering, hun dit langzaam in hen
ontwikkeld gevoel openbaren! Zij lijden eronder elkander niet meer te zien, niet meer
dagelijks van gedachten te wisselen; en onweerstaanbaar verraden hun brieven dit
lijden, dat zonderling en kwellend heimwee van de verwijdering, hetwelk hen beiden
tegelijkertijd aangrijpt. Zij beseffen 't en schrikken er instinctmatig voor. Zij willen
lachen, schertsen, onverschillig jegens elkander schijnen; en tóch klinkt de kreet des
harten onder de banaliteit van de woorden. Zij willen reageren. Hij schrijft haar dat
hij met de leden van 't congres op een bal is geweest, waar prachtige meisjes waren.
Zij antwoordt hem schier boos, dat zij, sinds zijn vertrek, maar op één avondfeestje
is geweest, waarop, als hadden zij het met elkander afgesproken, de heren
Wennemackers en Liefmans niet opgehouden hadden haar beurtelings het hof te
maken; en zij vraagt hem spottend of bals en concerten bijwonen wellicht het
belangrijkste deel van de werkzaamheden van een congres uitmaakt, daar hij er zo
herhaaldelijk over spreekt. Alsdan, voelend dat zij zich op een belachelijke wijze
tegen elkaar verbitteren, laten zij de gedwongen schimptoon varen, en de brieven,
die zij elkander dagelijks schrijven, zijn ernstig, deftig, bijna treurig. En nogmaals
misnoegd op elkaar en op zichzelf, slaan zij opnieuw een lichtere, lossere toon aan,
waarin een woord, één enkel woord soms, in postscriptum geplaatst, toch nog de
toestand van hun ziel verraadt. En nu zij elkaar zullen weerzien, voelt hij met een
diepe ontsteltenis dat er een onbegrijpelijke verandering bij
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hen ontstaan is; dat er tussen hen iets nieuws is opgerezen; dat het verleden, het lief
verleden, zó kalm en zo gelukkig; dood is, zonder reden en onherroepelijk dood, en
dat een nieuw tijdstip, vol onrust en vol onbekendheid, zich voor hen geopend heeft.
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II
Dit alles herdacht René, terwijl hij, roerloos in zijn leuningstoel uitgestrekt, bij 't
lang en fijn geschreeuw van de heen en weer vliegende zwaluwen, zijn steeds
versomberde blik boven de suizende bomen van het park, waaruit dofgonzend de
beweging van de zondagswandelaars opsteeg, over de blauwende, kalme vergezichten
van de horizon liet dwalen. Dáár, over het park en de laatste huizen van de
aristocratische voorstad, strekte zich eindeloos het landschap uit, een landschap, dat,
in het verkort gezien, als een bosstreek voorkwam, lachend gevlekt hier en daar door
een blank huisje met rood pannendak, door een zilveren elleboog van de rivier,
waarop zeilschuitjes dreven; door een grijze houten molen, die de naakte geraamten
van zijn gekruiste wieken als wijdopen armen tussen 't groen uitstak. Hier en daar
rees de lange schoorsteenpijp van een fabriek gelijk een reusachtige kaars uit het
midden van de bladeren op; en heel aan de kim, in een doorschijnend zilverwaas,
smolt de bleekblauwe hemel met een lange, vage, vreedzaam golvende heuvellijn
ineen.
En René, in die diepe, prachtige vrede van de Natuur, voelde zich door een steeds
kwellender zielsaandoening bevangen. Zijn aangezicht was nog bleker geworden,
zijn verdonkerde, starende ogen hadden van lieverlede als het ware een verschrikte
fixiteit gekregen. Het was als zag hij ginds ver, uit het diafaan-wazig verschiet een
onheilspellend visioen oprijzen, een nachtmerrie van zijn geest, die groeide, groeide,
die tot hem naderde, als meezwevend met de adem van het zachte briesje, dat dwars
over de vreedzaam wiegende bomenkruinen van het park tot in zijn kamer woei.
O, wat kende hij ze goed, die angstwekkende nachtmerrie! Hoe vaak had hij ze
niet met woord en met gebaar verwij-
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derd; hoe vaak had hij zich niet uit haar knelling losgerukt om het volgend ogenblik,
machtelozer en wanhopiger dan ooit, in haar onverbiddelijke klauw terug te vallen!
Hij had een maîtresse!... een liefdesbetrekking met een meisje beneden zijn stand,
gelijk aan zoveel andere liefdesbetrekkingen van zoveel andere welopgevoede
jongelieden in deze tijd. Een liefdesavontuur, eenmaal uit kortswijl, uit een toevallige
ontmoeting ontstaan; een eenvoudig minnarijtje, dat, in zijn zelfzuchtig voornemen,
toen hij toch voelde dat hij voor de bekoring zou bezwijken, aanstonds voldaan,
aanstonds vergeten zou wezen, en dat reeds meer dan vijf jaar duurde, in een
bestendige morele foltering. Er was zelfs een kind gekomen, een van zeven maanden,
dat gestorven was. Vijf jaren van dwang en band, vijf jaren van worsteling tegen
zichzelf en tegen de anderen, vijf van de schoonste jaren van zijn leven doelloos,
nutteloos, verstoord en verdwaald geleefd, met het vreselijk en machteloos bewustzijn,
dat hij een afgrond inliep, langs welke helling hij zich niet meer kon inhouden om
achteruit te keren!
O, hoe had hij van dag tot dag meer geleden, naarmate die betrekking, door langer
te duren dan de verdraagzaamheid van de wereld het in haar verdorvenheid voor
verbintenissen van die aard billijkt, hem in de ogen van al wie hem kende had
gekrenkt! De bittere verwijten van zijn zuster en haar man, bij wie hij inwoonde, de
nog welwillend afkeurende vermaningen van andere familieleden en van vrienden,
de toon van vage spijt en medelijden, de hoofdschuddende overwegingen: ‘hoe
jammer voor een zo begaafd, verstandig jongmens’, geuit zelfs door vreemdelingen
en onbekenden, wanneer zij over hem spraken, niets had ontbroken, hij had van al
het treurige, van alle wrangheden, van alle zedelijke folteringen geproefd. Zijn
overprikkelde ontvankelijkheid voor alles wat die wonde van zijn ziel betrof, was
onophoudend op de loer geweest naar al die nuancen van geringschatting en
minachting, die hij in zijn omgeving waarnam of meende waar te nemen; en, van
dag tot dag door het bedekte misprijzen van anderen in zijn eigen achting gedaald,
was hij eindelijk aan zichzelf gaan twijfelen, aan zijn verstand, aan zijn hoedanigheden
en zijn gaven, aan zijn
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vroeger zó schitterende toekomst als jong advocaat. Hij had gevoeld dat hij nooit tot
iets zou komen, zolang die ongelukkige connectie duurde.
Ongelukkig!... O, ja,... doch niet zoals zij allen meenden... Hij,... hij alleen kende
de waarheid; en zij allen die, zonder zelfs te weten wie het meisje was, haar een
lichtekooi, een slet noemden, beseften niet hoe onrechtvaardig zij haar beoordeelden
en welke wreedaardigheid zij begingen met hem door alle mogelijke middelen van
haar te willen scheiden.
O, zolang hij leefde zou de herinnering van hun eerste ontmoeting onuitwisbaar
in zijn geest geprent blijven!
't Was op het einde van een julidag. Hody, zijn trouwe vriend Hody, had op een
schitterende wijze zijn laatste examen van doctor in de medicijnen afgelegd, om dit
succes te vieren, René en nog twee andere vrienden, in een van de mooiste restauraties
van de stad, op een lekkere maaltijd onthaald. Men had er pret, veel pret gehad,
tamelijk veel gedronken ook, en met de avond waren zij alle vier, zeer opgewonden,
per open rijtuig naar een kermis in de voorstad getogen, waar gewoonlijk veel gedanst
werd. Hody was een kalme, ernstige jongen, een blokker, een peinzer, de wijsheid
zelf. Maar die avond, voor de eerste maal sinds René hem kende, leek hij zichzelf
niet meer. Hij was als vreugdedronken door zijn succes, opgewonden in zijn definitief
vaarwel zeggen aan het studentenleven; en hij was het, hij, de bedaarde Hody, die
hun voorstelde op het bal zich elk een meisje te zoeken om er het overige van de
avond mee door te brengen. Het duurde niet lang of de drie vrienden van René hadden
ieder hun gezellin gevonden: drie vrolijke meisjes, die er geen het minste bezwaar
in vonden zich bij de drie jongelieden aan te sluiten; en alleen René aarzelde nog
steeds om een keus te doen, toen hij twee meisjes opmerkte, die tezamen dansten.
De eerste, een dikke blonde, behaagde hem niet. Maar de tweede, zwierig en slank,
met schone zwarte haren, had over haar jeugdige gelaatstrekken iets ernstigs en zachts
in haar madonna-profiel, dat hem bekoorde. Hij wachtte tot de dans geëindigd was,
sprak haar aan, scheidde haar van haar vriendin, en kwam met haar bij
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zijn opgewonden vrienden.
O, waarom toch, toen zij na het bal gezamenlijk aan het souperen waren, de vier
studenten en de vier meisjes, waarom bemerkte hij niet dadelijk, waarom wilde hij
niet bemerken, dat zijn meisje niet doorslepen en verdorven was gelijk de drie
andere!... Waarom dacht hij, met een soort van moedwillig en minachtend scepticisme,
dat haar bedeesdheid, haar schuwheid, haar herhaald verlangen weer naar huis te
gaan, uit vrees, dat haar stiefvader haar zou mishandelen, gemaakt en vals waren,
gelijk de strelingen en liefkozingen, waarmee de drie andere vrouwen zijn makkers
overstelpten?... Hoe was het mogelijk, dat hij, een denker, een psycholoog, niet
ogenblikkelijk de klank van de waarheid erkende, toen zij hem op zijn ondervragingen
antwoordde, dat zij werkte om haar brood te verdienen, dat zij nooit een minnaar
had gehad, dat zij enkel om 't genoegen van te dansen met haar vriendin Louise naar
het bal gekomen was, haar vriendin, die reeds naar huis terug zou zijn, en die zij
volgen moest, nu zonder uitstel volgen, wilde zij door haar stiefvader, die altijd
dronken was, niet erg mishandeld worden?...
Neen, van dat alles begreep hij, gevoelde hij niets. Meer en meer, met een vreemde
en bijna boosaardige halsstarrigheid, in een wondere aandrang van kortswijl en
moedwil, drong hij zich aan haar op. Vruchteloos stelde Hody, die reeds ontnuchterd
was en zijn begin van buitensporigheid betreurde, hem voor, de meisjes nu maar te
verlaten: het was hem als een domme, blinde behoefte tot iets slechts; de behoefte,
door eigen ondervinding vast te stellen, dat zij niet minder verdorven was dan de
drie anderen, dat haar bedeesdheid en zachtmoedigheid een leugen, en haar reine
madonna-trekken slechts een masker waren; terwijl nochtans, heel in de diepte van
zijn ziel, opgewekt door de staat van overprikkeling, die in hem het besef van geweten
en plicht verzwakte, een ander, nog slechter voorgevoel ontwaakte: het voorgevoel,
dat zij tóch de waarheid zei, dat zij werkelijk nog maagd was en hij haar eerste
minnaar wezen zou.
En toen hij eindelijk het onweerlegbaar bewijs daarvan verkregen had, toen hij,
als in zinsverbijstering, die treurige
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zegepraal van de schande over de onschuld behaald had, stond hij er van verslagen.
't Was als een plotselinge storm van tegenstrijdige, in hem losbrekende
gewaarwordingen, een chaos van geluk, van smart, van fierheid en vernedering, van
stomme verbaasdheid en ontgoocheling. Maar wat na enkele ogenblikken in deze
verwarring domineerde, was, met de schier fysieke sensatie van een loodzware,
schielijk op hem drukkende last, een gevoel van grote tederheid, gemengd met
medelijd en berouw.
Eensklaps, met onstuimige hevigheid, verhief zich weer in hem de tijdelijk
gesmoorde stem van het geweten. Nu kwam het hem als infaam, als onmenselijk
voor, het meisje, van wie hij de eer geroofd had, evenals de eerste lichtekooi de beste,
te verlaten. Haar wanhoop, de tranen, die zij overvloedig stortte, de klachten die zij
uitte, alles deed hem nu 't gewicht van zijn misdaad beseffen. 't Was als een vloek
en een wraak, die hij op zich voelde wegen; en het was ook met een geworgde stem
en een huivering door gans zijn lichaam, dat hij, om zo te zeggen onweerstaanbaar,
als gold deze behoefte haar te troosten reeds een eerste zondedelging, haar zei wie
hij was en beloofde haar terug te zullen zien. Wat al complicaties soms uit een eerste
misstap verrijzen kunnen! Het is alsof geen enkele gebeurtenis op zichzelf staat, alsof
zij alle, goed of slecht, de schakels vormen van een keten, die zich uitstrekt zonder
einde, het ganse leven door, tenzij ze eensklaps ruw gebroken wordt! Maar wie zou
gedacht hebben, dat de gevolgen van de verantwoordelijkheid, die René, onmiddellijk
na zijn misstap, als een zware last op zich had voelen vallen, hem zo spoedig en zo
ruw zouden komen beproeven? Nauwelijks was hij, nog vol ontsteltenis en kwelling
weer thuis, toen hij van haar een brief ontving, een naïeve en ongekunstelde brief
van lijden, waarin zij hem het weten dat hetgeen zij vreesde, voorgevallen was: haar
dronken stiefvader had haar om haar late terugkomst zo vreselijk mishandeld, dat
zij het huis verlaten had, en bij haar tante - de zuster van haar overleden moeder haar toevlucht en haar intrek was gaan zoeken. Zij smeekte hem, haar dáár te komen
opzoeken, indien hij werkelijk van haar hield.
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O, had men de vorige avond aan René gezegd, dat hij, minder dan vierentwintig uur
na zijn eerste kennismaking met Lucie, haar als erkende minnaar zou gaan bezoeken
in het klein huisje van die tante; dat hij daar zou binnentreden, het rood der schaamte
op de wangen; er in aanraking komen met die moei en haar gezin, - lieden, zo diep
beneden zijn maatschappelijk en zedelijk peil, - dat hij er naar hun kleingeestige
praatjes zou luisteren en er zelfs in meespreken; o, luid, luid zou hij gezegd, gezworen
hebben, dat zoiets nooit zou kunnen voorvallen!... En 't was nochtans gebeurd!... Hij
was er heengegaan, onweerstaanbaar ertoe aangestuwd door de bekoring van haar
geofferde onschuld, door zijn berouw, door zijn gewetensknaging. Hij was er
verschenen in die onuitstaanbare valse hoedanigheid van erkende vrijer-beschermer,
bejegend door de vrijpostignieuwsgierige, heimelijk spottende blikken van de hem
omringende tante en familieleden, die de oneer van de toestand niet beseften, als in
een kooi verstikkend in het eng, kleinburgerlijk salonnetje waar men hem
binnenleidde, beschaamd, beschaamd om er onder de grond van te zinken.
Zó groot was het gevoel van zijn vernedering geweest, dat hij er nooit toe besluiten
kon zich een tweede maal aan de vreselijke beproeving te onderwerpen. Gedurende
ettelijke maanden ontmoette hij Lucie hier en daar op verschillende plaatsen, tot de
dag, waarop hij, gans natuurlijk en fataal, haar een kamer huurde. Dat was het begin
geweest van die beklagenswaardige liefdesbetrekking, die nu reeds meer dan vijf
jaar duurde.
Maar wat al folteringen en opstanden tegen zijn vernedering gedurende deze vijf
eindeloze jaren!... Hoe vaak, in een onstuimige opwelling van woede en opstand
tegen zichzelf, in een hardnekkige behoefte tegen zijn verval te reageren, had hij niet
gepoogd zijn banden los te breken! Hoe vaak, het hart vooraf gestaald tegen alle
gevoel van meewarigheid of vertedering, het onverbiddelijkste besluit op zijn verharde
gelaatstrekken leesbaar, was hij niet bij haar gekomen, haar beurtelings, met koelheid
en met drift de onoverkomelijke noodzakelijkheid van de definitieve scheiding voor
ogen leggend. En zij, het aangezicht als door een sluier van ver-
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wonderde droefheid bedekt, het hem zonder verontwaardiging noch opstand spreken.
Zonder te antwoorden, wetend, dat de dag van de harde scheiding toch eens komen
moest en gedwee de gedachte van die scheiding aanvaardend, verborg zij het hoofd
in haar handen en begon te wenen. En dát was het juist wat hem knakte, wat elk
besluit in hem vernietigde. Haar smartvolle onderworpenheid, haar stille, troosteloze
tranen verweten hem, schreeuwden hem veel heviger dan kreten van woede en
verwensing, zijn onmenselijke wreedheid toe. De stem van het geweten en de stem
van de natuurlijke liefde voor haar, die hem niets dan goed deed, rezen dingend in
hem op, en met verontwaardiging vroeg hij zich af wat zij hem toch misdaan had
om door hem zo mishandeld te worden.
Misdaan!... wat zou ze hem misdaan hebben! Had zij hem niet alles gegeven, wat
zij geven kon, en was het haar schuld indien hij bij haar niet al de genoegens vond,
die hij met een vrouw van zijn stand zou gesmaakt hebben? Had hij dit niet vooraf
geweten en was het een reden haar te minachten, te verlaten? Neen, neen, het zou
een lafheid wezen. Ware zij in de gelegenheid geweest een goede opvoeding te
ontvangen, zij zou zijn gelijk de meisjes van zijn maatschappelijke stand, en in de
knaging van zijn geweten voelde hij zich gestraft voor zijn zonde: hij voelde dat hij
gedeeltelijk de wraak van een sociale onrechtvaardigheid boette; dat hij, de rijk
begaafde en door opvoeding ontwikkelde, gestraft werd voor zijn niet eerbiedigen
van de rechten van de onverdiende armoede en ondergeschiktheid.
O, wat kwam hij hem dan eensklaps sterk en vreselijk voor, de band die hem aan
haar gekluisterd hield! Hij verfoeide het onmenselijke van zijn handelwijze, en zijn
liefde, gekoeld, nam meer en meer een, voor het karakter als het zijne, nog gevaarlijker
vorm aan: die van een wroegend medelijd.
Want met zijn geliefde studiën van de wijsgerige en maatschappelijke vraagstukken,
had zich trapsgewijs in hem een ernstig streven en verlangen naar algemene vrede
en geluk ontwikkeld. Hoe dieper hij in de geheimen van het menselijk hart doordrong,
hoe nauwkeuriger hij de miljoenvou-
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dige verschijnselen van het ganse Leven bestudeerde en ontleedde, hoe inniger werd
hij ontroerd door de eindeloze onvolmaaktheden en onrechtvaardigheden, welke hij
erin ontdekte. En bij elke nieuwe waarneming had hij zijn hart voelen bloeden en
was er als een kreet van angst en smeking uit zijn hart gestegen. Waarom toch was
de wereld tegelijk zo wonderbaar schoon en zo ellendig onvolmaakt? Waarom konden
de mensen niet geheel en al gelukkig zijn? Waarom moesten zij altoos lijden, doen
lijden, zien lijden?...
Die gruwel en die faculteit van het lijden was mettertijd in hem tot een graad van
ongelooflijke hevigheid ontwikkeld. O, niet te lijden, niet te doen lijden, niet te zien
lijden!... dat was de leus, welke gestadig, als een vrome bede, uit de diepten van zijn
gemoed opsteeg. Overal waar hij de smart ontmoette, bestudeerde hij ze met afgrijzen
en passie, en vraagde hij zich af, waarmee die te verzachten. En nu hij voor de eerste
maal door zijn schuld iemand zag lijden, kende zijn wanhoop geen palen.
Waarmee zou hij het lijden van Lucie verzachten? Het egoïsme van de eigen smart
stuwde hem aan, zijn betrekkingen met haar te staken; maar zijn altruïstische
meewarigheid voor haar folteringen verbood het hem.
Wat zou er van haar worden, indien hij haar verliet? Een van die rampzalige
liefdeverkoopsters, zoals er bij duizenden in de grote steden lopen? Ja, schier
onvermijdelijk. Want wat ze voor hem en door hem geworden was, zou haar steeds
onoverkomelijk de weg tot een eerbare betrekking versperren.
Hij zag ze in zijn verbeelding, die ellendige vrouwen, welke hij somtijds in de
eenzaam wordende straten ontmoette, stilstaande onder een gaslantaren, vrijpostig
aangekeken door de wulpse blikken en bezoedeld door de schaamteloze voorstellen
van de late voorbijgangers; en de gedachte, dat een dergelijk lot haar door zijn
verlating misschien te wachten stond; dat de eerste de beste, een dronkaard, een
booswicht, het recht zou hebben haar aldus te beledigen, haar, die zo lief en zacht
was, haar, van wie de enige sociale ondergeschiktheid bestond in haar gebrek aan
opvoeding en fortuin, - o, die gedachte was hem onuitstaanbaar en hij deed
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de eed liaar nooit geheel te verlaten, haar nooit geheel en al zonder hulp of steun aan
zichzelf over te laten. Maar wat gedaan? Men scheidt niet half van een maîtresse.
Men behoudt ze of men verlaat ze; er bestaat geen middenweg. Hij voelde daar een
onverbiddelijk logische, waarheid, waartegen hij vruchteloos poogde te worstelen.
Wat gedaan? Wat gedaan? Haar tot het ouderlijk huis doen terugkeren? Onmogelijk,
Haar stiefvader dronken van de ochtend tot de avond, met geregelde aanvallen van
delirium tremens, die hem naar het hospitaal voerden, geleek geen mens meer.
Opnieuw haar toevlucht nemen tot haar tante? Helaas, tante was nu dood en haar
kinderen hadden zich verspreid.
Toen had hij in een heroïek besluit zijn heil willen zoeken: voortdurend materieel
voor haar zorgen, als uit liefdadigheid, maar haar niet meer bezoeken, met haar geen
betrekkingen meer hebben, zijn hartstocht ten offer brengen. Drie weken lang had
hij het volgehouden. Drie weken verdeeld in drie perioden: een van Oprecht geluk
en verlossing; een van kwelling en strijd en dagelijks aangroeiende begeerte; een
van echte foltering, van zinnelijke opstand en tirannieke behoefte tot het weer bezitten
van die mooie, jonge vrouw; en ten slotte de lafhartige val, de val in een kreet van
hartstocht en angst; en de wilskracht, de kracht van scheiding meer dan ooit verbroken
door het besef van de onverbreekbaarheid van zijn banden.
Na deze martelende proefneming had hij er ernstig aan gedacht haar te huwen.
Och ja, een einde te maken aan dit aanhoudend lijd; er een einde aan te maken, om
het even hoe; voor altijd zich aan haar te verbinden, aangezien hij toch de moed niet
had, voor altijd van haar te scheiden. Trotseren de publieke opinie, de onvermijdelijke
tweespalt met zijn familie, de ontgoocheling die - hij had er een voorgevoel van, hemzelf te wachten stond, zodra zijn daad onherroepelijk uitgevoerd zou zijn. Hij
liet zich door deze gedachte meeslepen, hij hoopte er ten minste vrede door te krijgen,
of, op zijn ergst genomen, toch een verandering, een afwisseling in de onverdraaglijke
folteringen van de bestaande toestand. Maar dan verhieven ook rede en berekening
de stem in hem; hij zag om zich heen enkele makkers,
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die aldus gehuwd waren; en hun lot, of tenminste dat, hetwelk hij zich voorstelde en
de wereld hun toekende, deed hem van schrik verstijven. Wat! uit oorzaak van zijn
huwelijk verstoten te zijn uit alles; in de ban geslagen te worden door heel zijn
maatschappelijke stand; alle gezag verloren te hebben; zelfs niet meer deel te nemen
aan dat intellectueel leven, hetwelk voor hem een zó innige behoefte en, na zijn toch
vernederende gemeenzaamheid met zijn minnares, nog zijn laatste toevlucht en zijn
enige zedelijke herschepping was. O, neen, hoe ver hij ook, door opvoeding en
levensbeschouwing, boven de vooroordelen van zijn stand verlieven was, dít offer
was te groot, hij deinsde van schrik achteruit bij de enkele gedachte dat zoiets zich
zou kunnen verwezenlijken. En wanhopig, beseffend, dat hij aan alle kanten, zonder
uitkomst, in zijn akelige toestand als een gevangene in zijn cel gesloten zat, had hij
zich, ten einde raad, dit treurig, maar enig mogelijk besluit moeten getroosten:
wachten, de toestand verdragen zoals hij was, de tijd laten verlopen en naar gelang
van de omstandigheden handelen.
Zo was zijn gemoedsstemming, toen Raymonde, de lieve en goede Raymonde, in
zijn leven verscheen.
Hoe zonderling, dat instinctmatig en onoverwinnelijk ongenoegen, waarmee hij
eerst tegen de komst van zijn bijna onbekend nichtje had opgezien! Hij verwachtte
een jong meisje, gelijk er zovelen zijn, aanmatigend of ijdel, een van die onwetende
poppen, die hem een zo bepaalde antipathie inboezemden en die, 't geheim van zijn
leven kennende, hem waarschijnlijk dezelfde minachting zou betuigen, welke hij zo
dikwijls meende waar te nemen bij de toevallig door hem in de wereld ontmoete
meisjes van zijn stand. Maar juist het tegenovergestelde was gebeurd. Van de gehele
familie had alleen Raymonde hem nooit een verwijt gemaakt, hem nooit, hoe
lichtgevoelig hij ook was, de minste koelheid laten vermoeden. En toch moest ze
zijn geheim wel kennen, zij, die sinds meer dan een jaar met haar moeder te Gent
woonde. O ja, zij kende het, en in al zijn bijzonderheden, dat zag, dat voelde hij,
enkel aan de manier waarop zij hem soms bekeek, enkel aan de toon van spijt en
vage droefheid waarop zij hem beklaagde, dat zij medelijden met hem had;
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en die grote goedheid, die eindeloze verdraagzaamheid, welke hij in haar ontdekte,
deden hem anders vlijmend dan de bittere verwijten van zijn zuster en familieleden
zijn fout betreuren.
Hij ging bij Raymonde en reinigde zijn hart in het hare met een zalig gevoel van
herschepping. Er kwamen stonden gedurende welke hij volkomen de andere vergat
en de illusie smaakte van een gans rein en vreedzaam, ideaal leven. Hij was haar
innig dankbaar voor die herschepping, voor die verzoening met zichzelf; hij staarde
haar somtijds met ogen vol dankbare tederheid aan, en in de ontroerde blik, welke
zij hem dan terugzond, dacht hij te lezen, dat zij de aard van zijn aandoening begreep
en er, ondanks de zweem van weemoed, die haar aangezicht bedekte, fier en gelukkig
om was. Dan zwegen zij beiden, ernstig en peinzend. Het was alsof het werkelijk
leven schielijk voor een wijl in hen werd opgeschort, terwijl hen een vreemde sensatie
bekroop; een gevoel van genade gemengd met een kwellende angst, alsof zij uit hun
langzaam ontwikkeld werk van verlossing ook eensklaps de kiem van een grote
onrechtvaardigheid en misdaad zagen opschieten.
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III
René's gelaat was van lieverlede nog versomberd, terwijl hij, in verbeelding, al die
kwellingen en smarten van de jongste jaren herleefde. Zijn blik bleef starend, dwars
over de licht schommelende kruinen van het park, op de vage, blauwnevelige
vergezichten van de horizon gevestigd, en naarmate de ondergaande zon, met de
invallende stilte en de vrede van het avonduur, een nog rijkere luister over het
schouwspel verspreidde, voelde hij een steeds pijnlijker angst zijn ziel bevangen.
Hij smachtte naar een vriendengezicht; naar een hartelijk, minzaam woord van
welkom; en zijn terugkomst, zo heel alleen, in de stilte van dat grote huis, galmend
van eenzaamheid, verlaten door zijn zuster en haar man, die aan zee waren, en zelfs
door de meid, van wie het de uitgaansdag was, had iets koud en ongastvrij in zich,
dat loodzwaar drukte op zijn reeds zo beangstigend gemoed.
Het was schier een gevoel van schrik! Opnieuw, en sterker dan ooit, voelde hij de
geheime, door de afwezigheid een ogenblik schijnbaar verslapte banden van zijn
leven, zich weer toerijgen, hem nauwer en nauwer in hun onzichtbare en almachtige
knelling sluiten. Roerloos in zijn leunstoel uitgestrekt, zag hij opnieuw, ginds ver,
aan de purperen horizon, de schrikkelijke nachtmerrie, het folterend visioen van de
fataliteit van zijn leven oprijzen, en onheilspellend tot hem naderen, om hem met
ruwe macht weer in beslag te nemen. Ja, onverbiddelijk. Vruchteloos had hij nog
eens al de droefheid en de smarten van 't verleden ingeroepen; vruchteloos had hij
zich, gedurende tien dagen, in de bron van een ander leven gestaald; vruchteloos
zich met de kracht van de wanhoop aan het werk van verlossing en herschepping,
door Raymonde ondernomen, vastgeankerd: hij voelde, dat dit niets dan
hersenschimmen waren, illusies, die als ijle rook
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verdwenen, voor de onoverkomelijke eisen en gebeurtenissen van zijn werkelijk
leven. Hij voelde wel dat geen redeneringskracht, dat geen macht hem zou beletten,
straks naar zijn maîtresse, te lopen, haar te gaan opwachten, door de onweerstaanbare
macht der gewoonte gedreven, op de plaats, die hijzelf, niettegenstaande alle
voornemens en alle besluiten, per brief, voor die eerste avond van zijn terugkomst
had aangeduid. Ja, vóór het een half uur later was, voor en aleer die prachtige zon,
welke met steeds grootsere luister de kalme vergezichten van het landschap verguldde,
geheel aan de zichteinder verdwenen was, zou hij van zijn plaats opstaan, werktuiglijk
daarheen lopen, ginds, aan de oever van de rivier, om met haar, in de schemering,
het wandeltoertje te maken, dat zij 's zomers elke zondagavond deden. Ja, somber,
met de dood in het hart, zou hij er heengaan, er haar ontmoeten, met haar spreken,
bij haar gedurende enige uren alles vergeten om dan, dieper dan ooit, in de afgrond
van zijn wroeging en vertwijfeling terug te vallen. Reeds was hij opgestaan, reeds
kleedde hij zich aan. Hij opende zijn kleerkast om uit zijn valies een klein kartonnen,
in zijdepapier gewikkeld doosje te halen: een geschenkje, een armband, Voor haar
van zijn reis meegebracht. Hij verborg het kleinood in een van zijn zakken, zette zijn
hoed op, nam zijn stok en daalde langzaam de trappen af.
De zon was onder, de avond daalde rasser over de stad neder. Vóór hem, in 't park,
waar reeds enkele lantaarns brandden, hulden zich de planten in een geheimzinnig
schemerduister, terwijl, rechts, in de tussenruimten van de sombere kruinen, de hoge
witte huizen van de boulevard duidelijk hun daken tegen het nog vuurkleurig westen
aftekenden. Langs een brede allee kwamen talrijke groepen wandelaars uit het park,
de dames, in lichte zomertoiletten, als grote nachtvlinders zwevend tussen het zwart
gekriel van de mannen; 't gedruis van rijtuigen, wielrijders en ruiters verdoofde in
het lichte stof van de grintwegen; en uit de diepten van de bladeren stegen, verzacht
door de afstand en als 't ware medezwevend met de zachte geuren van de lucht, de
dromerige tonen van een muziek, die ergens speelde, op een kiosk.
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René, het hoofd gebogen, stapte haastig door. Hij dacht aan Raymonde, die ginds
woonde, aan de overkant van 't park, waar de muziek speelde. Een huivering greep
hem aan bij de gedachte, haar op dit ogenblik toevallig te ontmoeten. Doch neen, hij
kon haar niet ontmoeten; zij dineerde immers met haar moeder bij die parvenu's, bij
die Boudins, waar zij zo ongaarne heenging. Arm meisje! wat zou ze zich daar
vervelen, en hoe graag had hij haar uit zulke kringen getrokken, indien hij maar 't
geluk bezeten had, haar gids en steun te worden in het leven. Maar juist dát was een
droom, een hersenschim. Nooit zou hij de steun van haar leven worden. O neen,
neen, nooit. Een ander, misschien een van die modegekken, die zij in de grond
minachtte, een Wennemackers, een Liefmans, die niet waardig waren haar te hebben,
maar toch konden trouwen omdat zij vrij waren, omdat zij niet, zoals hij, aan een
onoverkomelijke hinderpaal gekluisterd lagen, zou dat onverdiend geluk bezitten.
Ja, al beminde zij hem uit de grond van haar hart, al was zij volkomen onverschillig
voor de anderen, al haatte zij hen zelfs, nog zou ze, met kennis van zijn zielstoestand,
een van hen liever dan hem tot echtgenoot verkiezen; en zij zou gelijk hebben, omdat
die anderen, niettegenstaande al hun bespottelijkheden en gebreken, haar toch de
vrede en het geluk konden geven, terwijl hij, in weerwil van al zijn gaven en
hoedanigheden, daartoe niet meer in staat was.
Hij had een deel van 't park doorkruist, hij volgde een poos de boulevard, sloeg
rechts een lijnrechte, naar de rivier afdalende zijstraat in. Na enkele minuten lopen
kwam hij aan de oever van het water. Daar eindigden de huizen; er stond niets meer
dan een ouderwets, vroeger, toen de stad zich nog zo ver niet uitgebreid had, geheel
afgezonderd buiten, thans onzichtbaar en als 't ware verloren in zijn omringende
lovermassa's; en daarachter strekte de rivier zich uit, kalm, kronkelig, met lage oevers,
bezoomd door een eenvoudig pad, dat langs de linkeroever met haar bochten
meeslingerde, dwars door de vlakke, uitgestrekte weiden.
Achter de tuin van het landgoed keek René op zijn horloge en bleef hij stilstaan.
Twintig minuten over acht. Elk ogenblik zou ze komen. Hij
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keerde enige schreden op zijn weg terug, in de richting van de reeds sombere, dof
gonzende stad, keek of zij nog niet naderde, hervatte langzaam zijn wachtende gang
langs het water.
Voor hem, langs beide kanten van de Leie, strekte het verschiet van weiden zich
uit tot aan een brug en een dam, die de brug en de dam van een spoorlijn waren.
Daarachter stompten zich verre ineengesmolten massa's van boomkruinen af. Een
groot gedeelte van de weiden was reeds gemaaid en het hooi stond hier en daar, op
het kort geschoren stoppelgras, in kleine en grote, conische oppers gehoopt, de indruk
makend van primitieve strooien hutjes. De nog onafgemaaide delen waren
doorspikkeld van bloeiende woekerplanten, en in de onuitsprekelijke kalme zachtheid
van de zomeravond steeg, zwanger van bedwelmende aroma's, een lichte nevel op,
terwijl het dofgouden westen zich met het nog doorschijnend blauw zenith in de
gladde en reeds zwarte oppervlakte van de rivier, als in een reusachtige spiegel
weerkaatste.
René, steeds in gedachten verdiept, stapte werktuiglijk door, tot aan de eerste bocht
van de rivier. Daar keerde hij zich om en staarde weer in de richting van de stad. En,
terwijl hij zo telkens weer op zijn schreden terugkeerde, vestigde het besef van 't
machinale van zijn handelwijs zich in zijn geest: hij herinnerde zich, dat hij,
telkenmale als hij haar op deze plaats kwam afwachten, aldus dezelfde tocht hervatte,
de trage slentering van het landgoed tot de eerste bocht en omgekeerd. O, wat een
macht, die macht der gewoonte! Was het niet de gewoonte, veel meer nog dan de
hartstocht, die hem ook deze avond, schier in weerwil van zichzelf, hier tot haar deed
komen?
Hij stapte voort tot aan het buiten, tot aan de tweede elleboog, die de rivier daar
maakt, keek nog eens langs 't smal paadje, in de richting van de sombere stad.
Neen... nog niets...
Opnieuw keek hij op zijn horloge. Halfnegen.
- 't Is zonderling, murmelde- hij, - zij moest hier reeds zijn. Een vage onrust maakte
zich van hem meester, hij hervatte zijn weg in de richting van de weiden, de stap wat
meer
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gejaagd, het hart wat rasser kloppend. O, hoe vaak, eertijds; in het begin van hun
betrekkingen, had hij haar aldus niet afgewacht, in koortsig heen-en-weer gaan zijn
beperkte loop afmetend, met angstige blik in de dalende duisternis het slingerpaadje
peilend, elk ogenblik spiedend naar de verschijning van haar slanke silhouet;
bestendig, in een toer nemende kwelling, verkerend tussen hoop en vrees. En
onweerstaanbaar, naarmate de tijd verliep, overweldigden deze gevoelens hem
opnieuw. Vruchteloos poogde hij kalm te blijven, zich met wilskracht en zelfs met
een inwendige toorn, te stalen tegen de ontzenuwende emotie, die hem met een trage
en zekere kracht in haar bezit nam; zijn hart bonsde vlugger en vlugger, zijn
sidderende spieren dreven vooruit, in een steeds snellere tred, zijn berien, die hij
tevergeefs, in een verstramming van opstand, tot hun gewone gang poogde te dwingen;
zijn ogen, uitgezet, peilden, met een steeds wildere, angstiger hardnekkigheid, het
kronkelig, zich meer en meer met duisternis omhullend pad. Eindelijk, toen hij
nogmaals aan de bocht van de rivier gekomen, zich werktuiglijk voor de twintigste
maal omkeerde, ontwaarde hij haar. Zij was het landgoed reeds voorbij, haar lichte;
zwarte silhouet kwam op hem af, in een haastig en verdoft froefroe van rokken. O,
wat een schielijk gevoel van verlichting! Zijn zenuwen ontspanden zich, een zucht
steeg uit zijn boezem, zijn hart hield een wijl op met kloppen, en met twee wijde
schreden was hij bij haar en hield hij haar tegen zijn borst gekneld, terwijl zij, hijgend
van zo vlug te lopen en het gezicht een weinig klam van transpiratie, haar lippen op
de zijne drukte, doffe tederheidswoorden stamelend.
Hij het haar eindelijk los, slaakte een tweede, diepere zudit van verlichting en
duwde haar een weinig achteruit, steeds haar handen in de zijne houdend, om haar
bij de laatste, weifelende klaarte van de schemering met aandacht te beschouwen,
terwijl hij haar, met een verrukte glimlach, haastige, verwarde vragen stelde:
- Welnu, hoe gaat het? waarom komt ge zo laat? hoe hebt ge die tien dagen van
mijn afwezigheid doorgebracht?
Doch alvorens zij de tijd had hem te antwoorden, werd hij getroffen door haar
bleekheid, door haar ingevallen wangen,
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door een angstige, schier verwilderde uitdrukking van haar vergrote ogen. Hij
bedwong een gebaar van schrik; hij sprak, halfluid, met een lichte trilling in de stem:
- O Lucie, wat ziet ge bleek? wat ziet gij er zonderling uit? wat scheelt u?
Ondanks de duisternis zag hij haar, eensklaps blozend en als 't ware beschaamd,
de ogen ten gronde slaan. Maar zij richtte ze schier onmiddellijk weer tot hem op,
bezield door een strelende en tevens smekende schittering, terwijl zij, in een
koortsachtige drukking van zijn handen, murmelde:
- Ik weet niet wat mij scheelt, maar ik voel mij toch niet zeer wel. Ik vrees dat ik
iets heb,... ik vrees dat er iets scheelt... dat u wellicht niet aangenaam zal zijn...
Zij raakte in de war met haat woorden, zij bloosde sterker, hem beurtelings met
haar tedere, smekende ogen aanziend, of gepijnigd het hoofd schuddend, de blik vóór
haar voeten gevestigd, terwijl René haar handen losgelaten had en haar strak
aanstaarde, op een schorre toon herhalend:
- Er scheelt iets!... gij vreest iets!... Wat vreest ge?... Vreest ge toch... vreest ge
misschien dat ge zoudt in...
De laatste woorden versmachtten in zijn keel bij het traag en neerslachtig
hoofdgeknik waardoor het meisje zijn veronderstelling beaamde. Hij schrikte op, als
met een schok van afschuw; hij deinsde, stom, nog verder achteruit, als schielijk
bang voor haar; hij staarde haar aan met ogen, waarin de ontzetting, door haar
onverwachte bekentenis veroorzaakt, te lezen stond.
En plotseling, als uit een nachtmerrie wakker geschrikt, naderde hij haar opnieuw
met een onstuimig gebaar, vatte een van haar handen in de zijne, schudde die
koortsachtig, vroeg dringend, met zijn schorre, verkroppende stem:
- Maar zijt ge daar zeker van?... maar kunt ge dat reeds uit zekerheid weten?...
Heeft uw ongesteldheid geen andere oorzaak?
- Ik ben er niet zeker van, antwoordde zij langzaam, weemoedig en zacht, - maar
ik vrees ervoor, o! ik vrees het,... mij dunkt dat het niet anders kan zijn!
Zij zweeg, zij zag hem weer aan met haar angstig smekende blik; en eensklaps,
door een onweerstaanbare ontroering
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overweldigd, barstte zij in tranen uit en zakte met haar hoofd op zijn schouder,
onduidelijke klanken stamelend.
En hij, bleek als de dood, hield haar tegen zijn hart gedrukt, stom, in een roerloze,
ijskoude drukking. Een aanhoudende rilling schudde hem geheel; het hoofd stijf en
fiks, boven het wenend, op zijn borst gezegen hoofd van Lucie, voelde hij zich van
een ijzing doordringen, zag hij opnieuw, met zijn verwilderde Ogen, waarin een
uitdrukking van de gruwelijke angst lag, in de duisternis het schrikkelijk spook van
zijn toekomst oprijzen. In zijn gefolterde verbeelding zag hij zich eensklaps vier
jaren achteruit, herleefde hij het somber tijdperk van smarten en vernederingen, toen
haar eerste kind moest komen, het kind dat gestorven was. En al de schaamte, en al
het lijden, dat hij toen had uitgestaan, zou hij geen tweede maal kunnen beleven, dit
voelde hij nu plotseling in een scheuring van zijn ganse wezen. Bijzonderheden uit
die akelige tijd kwamen hem in het geheugen terug, herinneringen van vernederingen
herleefden in hem met een onuitstaanbare intensiteit, en, op het punt er voor de
tweede maal in te verzinken, vroeg hij zich met verslagenheid af, hoe het hem
mogelijk was geweest zulke beproevingen te doorstaan, nu de enkele gedachte eraan
hem als een knotsslag op het hoofd viel. O, neen, neen; dát nooit meer, het was
onmogelijk. Met een uiterste hardnekkigheid zou hij er zich tegen verzetten. Hij zou
het onheil tarten, verachten, verkrachten. Hij zou desnoods wreedaardig, onmenselijk
zijn. De gedachte aan Raymonde, die plotseling als een weerlicht in de sombere
afgrond van het drama, waarin hij zich voelde verzinken, kwam schitteren, bracht
zijn besluit van opstand tegen de gebeurtenis, tegen hetgeen hij zijn Noodlot noemde,
tot het paroxisme. Hij zwoer er zich tegen te verdedigen, te strijden tot het uiterste,
in een strijd om het leven. En eensklaps, door zijn gevoelens meegesleept, duwde
hij, schier ruw, het steeds wenende meisje van zijn borst en verwijderde haar met de
handen, op een bevende, maar in zijn heftigheid zelf ijskoude toon zeggend:
- Luister, Lucie, dat is niet mogelijk. Neen, het is niet mogelijk. Dat moet
veranderen, het moet, het moet! Het is mij letterlijk onmogelijk, in de ongunstige
omstandigheden waar-
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in ik mij bevind, aan de last van een kind te denken. Het is onmogelijk, Lucie,
onmogelijk!
Zij was nog verder achteruitgedeinsd, stom, haar schielijk droge ogen met een
uitdrukking van schrik op hem gevestigd, haar beide handen instinctmatig uitgestrekt,
als om een dreigend onheil van zich af te weren.
- Veranderen!... het moet veranderen!... herhaalde zij eindelijk, op een doffe,
schorre toon. - Maar René, hetgeen gebeurt, is mijn schuld alleen niet, het is zowel
de uwe als de mijne!...
Hij onderdrukte een opwelling van medelijden en toorn, beseffend dat zijn
ontsteltenis hem te ver had meegesleept; hij hervatte sidderend van angst, in de
vlijmende behoefte zich uit al zijn macht aan de gedachte van een minder
onverbiddelijke uitkomst vast te klampen:
- Maar enfin, Lucie, dat kán veranderen; het is niet mogelijk dat ge reeds vast kunt
verzekerd zijn van hetgeen gij beweert! Het is niet mogelijk, niet waar? Gij moet het
mij bekennen, dat ge zoiets nog met geen volstrekte zekerheid kunt bevestigen?...
- Neen, antwoordde zij langzaam en treurig, hem in 't halfduister steeds halsstarrig
met haar verschrikte blik aanstarend; - alles kan nog veranderen, maar ik heb een
voorgevoel dat het niet zal veranderen, ik voel het, ik voel het!...
Haar oog schoot eensklaps weer vol tranen, haar smekend tot hem uitgestrekte
handen en haar zuchtende lippen beefden, terwijl hij opnieuw, met een heftig gebaar,
een gebaar van marteling en opstand uitriep:
- O ja, ja, dat kan veranderen, dat moet veranderen!... Het ware 'n ramp indien het
niet veranderde, nu vooral dat ik, volgens alle waarschijnlijkheid, naar Duitsland
terug zal moeten keren, God weet, voor hoelang!
Waarom sprak hij die leugen uit? Door welk plotseling voorgevoel begreep hij,
dat er gebeurtenissen in aantocht waren, die hem dringend zouden dwingen, opnieuw
een afstand tussen haar en hem te leggen; haar te ontvluchten, zover hij kon, onder
de aarde verdwijnen, indien zulks mogelijk zou zijn, om aan de vreselijke obsessie
van zijn misdaad
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en zijn wroeging te ontsnappen! Hij had het niet kunnen zeggen, maar die woorden:
‘het moet veranderen! het moet veranderen!’ die hij werktuiglijk in zijn ontsteltenis
herhaalde, zonder er als 't ware de zin van te begrijpen, die woorden zouden schielijk
voor hem een verschrikkelijke betekenis krijgen, een betekenis van misdaad en dood,
een ijzingwekkende misdaad, welke hem tegelijk zou redden en vernietigen. Hij
voelde zich geheel koud worden; hij staarde haar aan met zijn angstige blik, als om
op haar gelaatstrekken te lezen of zij begrepen had wat er in hem omging.
Roerloos en bleek, 't gelaat als van marmer, haar ogen in de zijne, doorstond ze
zijn aanblik. En vóór die rechte, wanhopige blik, waarin hij haar zelfopoffering las,
boog hij bevend het hoofd... Ja, zij had hem begrepen, de misdaad zou gepleegd
worden; het offer dat hem redden moest, zou, indien hij het eiste, geschieden.
- Gij moet terug naar Duitsland; waarom?... wanneer? vroeg ze, schijnbaar zeer
kalm.
- 't Is nog niet vast bepaald, stamelde hij, het rood der schaamte op de wangen. Ik verwacht brieven, telegrammen. Er is kwestie mij als medeopsteller voor de
verslagen van het Congres aan te stellen.
Hij stond als verbluft onder zijn eigen leugen, tranen welden op in zijn ogen,
zuchten verkropten in zijn keel, het kwam hem voor als steeg een doffe snik uit de
verten van het somber en verlaten veld. En hij sidderde bij het vernemen van een
stem, van een veranderde; hem onbekende stem, gestaald door het toegestane offer,
waarmee Lucie, haar gewone bedeesdheid en onderworpenheid beheersend, hem nu
vroeg, haar licht bevende hand op zijn voorarm geleund, haar grote angstige ogen
zoekend, peilend in de zijne:
- En... indien het toch niet veranderde, René... indien het kind... tóch moest komen...
zoudt ge mij verlaten?
- Neen!
Instinctmatig, zonder overweging, in de afgrijselijke smart van het besef van zijn
wreedaardigheid, was die kreet aan de gerevolteerde rechtschapenheid van zijn hart
ontsnapt. En nauwelijks was hij hem kwijt of het berouwde hem, niet om het gevoel,
dat hij daardoor had uitgedrukt, maar omdat
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hij eens te meer begreep dat hij ondanks al zijn voornemens, ondanks al de
onverbiddelijkheid van zijn besluiten, steeds zou verzwakken en vertederen voor de
onverdiende folteringen van zijn ongelukkige minnares. Hij besefte in een snelle en
heldere intuïtie, dat zijn hart niet bekwaam was tot de wreedheid, tot de
onmenselijkheid, die van hem vereist zou worden indien het akelig voorgevoel van
zijn maîtresse zich verwezenlijkte; en eens te meer zag en voelde hij, in zijn
verbeelding, het angstwekkende spook, de sombere nachtmerrie van de toekomst
naderen, hem in haar klauwen grijpen en er hem in worgen. Met een snik van wanhoop
keerde hij zich om en sloeg de beide handen aan zijn slapen, als voelde hij zich gek
worden; en week van emotie, vatte hij nogmaals Lucie in zijn armen, hield haar tegen
zijn borst geprangd en weende en zuchtte met haar, in de kramp van hun smartvolle
omarming.
Toen werden zij beiden een weinig kalmer en zetten langzaam in de duisternis,
langs de oever van de rivier, hun wandeling voort. Thans spraken zij van het geduchte
spook van de toekomst niet meer; zij verwijderden, in een gezwegen afschuw, het
schrikbeeld van de ontworpen wandaad, zij beschouwden de gebeurtenis meer
bedaard, zonder de opstand en de smart van de eerste openbaring. Hij, haar lastig
vallend met uitvorsingen en met vragen, spande alle krachten in om haar en zichzelf
te bewijzen, te overtuigen dat zij zich te vroeg verontrustte; zij, van haar kant, bekende
dat het wel mogelijk was, dat zij zich wellicht te ver had laten meeslepen door haar
voorgevoel en haar angst. Het was in hem een dringende behoefte, het dreigend
gevaar te bezweren, zich met halsstarrigheid aan een gedachte van hoop vast te
klemmen. Hij was als sommige zieken, die, hoewel wetend dat de kwaal waaraan
zij lijden ongeneesbaar is, toch blindelings weigeren aan het onvermijdelijke te
geloven, instinctmatig voelend dat hun morele wanhoop terstond een volkomen
catastrofe zou teweegbrengen. En zo zou het ook zijn voor hem, indien het schrikbeeld
van de toekomst zich moest verwezenlijken! Hij voelde dat het vreselijk onheil hem
omver zou werpen en vernietigen, gelijk een over het scheepsdek zwepende hoos de
zeeman, die zich
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niet bijtijds kon verschuilen, van zijn post wegrukt en in de afgrond slingert. En
beseffend dat hij niet meer uit de weg kon komen, sloot hij moedwillig de ogen om
de naderende storm, die hem zou verslinden, niet te zien aanbruisen.
Zij volgden steeds het paadje dat voor hen heen langs 't somber water slingerde,
in de richting van de spoorbaan. De nacht was schier geheel gevallen; van de
verdwenen zon bleef er in 't westen, achter de uitgestrektheid van de weiden en de
onduidelijke lijn van de verre bomen, niets over dan een lage en lange zwavelblonde
streep van eindeloze vrede en melancholie. Op de spoorbaan, die, hoog en recht als
een dijk, het ganse zuiden begrensde, blonken, als voor een illuminatie, een snoer
van veelkleurige, rechts en links in het verschiet verdwijnende lichtjes; en in de
zwoele kalmte van de zomernacht omhulden zich de sterker geurende hooibergen
als met een dromerige sluier, terwijl op het water, thans zwart als inkt, soms nog, bij
het verdoofd en geritmeerd geluid van de riemslagen, een nauwelijks zichtbaar
roeischuitje voorbijgleed, dat haastig naar de stad terugtoog.
En in die diepe en plechtige vrede van de Natuur daalde ook, na de kwellende
ontroeringen die zij zoeven doorstaan hadden, een toenemende sensatie en behoefte
van zachtheid en verzoening in het gemoed van Lucie en René neder. Een vage
vroomheid, een soort van zwijgende bede doordrong, bedwelmde hen nu stilzwijgend,
deed tederheidstranen opwellen in hun ogen. Zij waren aan de voet van de
spoorwegdam gekomen, zij klommen er instinctmatig op, zonder tot elkaar te spreken,
zonder elkander te raadplegen. Zij stapten over de ijzeren brug met haar glimmende
rails, daalden langs de overkant af, in de richting van een verlicht paviljoentje,
omringd van prieeltjes, aan de oever van het water. Dit was 't gewone doel van hun
wandeling op zomerzondagavonden. Hier en daar schitterden lantarens oranjekleurig
in de stille bladeren; uit het geheimvol halfduister van de prieeltjes stegen glazenen vorkengerinkel en luid gelach van opgewekte stemmen, soms door een kus
gesmoord.
Zwijgend drongen zij in een prieeltje dat ze ledig vonden en zetten er zich op
houten banken, vóór een grijsgeverfde hou-
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ten tafel vol ingekorven namen, cijfers en initialen neer. Een zachte, verzwakkende,
bijna verliefde atmosfeer hing in het klein, poëtisch ruim; men voelde er als 't ware
nog iets van de aanwezigheid van de talrijke geslachten van minnaars, die elkaar
daar opgevolgd hadden, aan het ruige blad van de tafel hun liefde, hun weemoed of
hun lijden toevertrouwend. René klopte met zijn wandelstok op de tafel en een
dienstmeisje in witte schort naderde, hun vragend wat zij bestelden.
Zij hadden beiden honger en gebruikten met smaak twee schoteltjes aal, gelijk zij
elke zondagavond deden. En ook evenals elke zondag, voelde René, in het genoegen
van dat gezamenlijk maal, van dat beetje huiselijk leven dat zij aldus, eenmaal per
week, omringd van andere, in de prieeltjes verborgen verliefden genoten, toch weer,
ondanks alle voornemens, zijn verknochtheid aan Lucie met hevigheid herleven. Hij
vergat de maatschappelijke afstand, die hen van elkander scheidde; hij voelde zich
ontroerd bij de gedachte aan dat arm meisje, dat hem zo onvoorwaardelijk haar jeugd,
haar schoonheid, haar goede faam, haar ganse wezen had geofferd en erin toestemde,
uit loutere liefde voor hem, in de ogen van de wereld het brandmerk van een schande
te dragen, dat zij niet verdiende. Een aangroeiende emotie schroefde hem de keel
toe; hij had een sigaar opgestoken en, tegenover haar gezeten, de rechterelleboog op
de tafel en de kin in de handpalm geleund, keek hij haar nu stilzwijgend, bij het gele
schijnsel van een van de lantarens aan. Hij dacht niet langer aan Raymonde, zijn
egoïsme zweeg, hij zag alle wereldse en sociale vooroordelen over 't hoofd. Alleen
het geweten verhief nog de stem in hem, hij was in een van die uren van oprechtheid,
gedurende welke het hart zich peilt en oordeelt met heldere onpartijdigheid. En als
hij zijn gedrag bij 't hare vergeleek, voelde hij zich blozen van schaamte over zijn
egoïsme, over zijn dubbelhartigheid en valsheid tegenover haar zo volkomen
belangeloosheid en zelfverloochening. Waarom moesten, van hun tegenovergestelde
belangen, alleen de zijne in acht genomen en geëerbiedigd worden? Waarom zou zij
alleen door de opoffering lijden, indien er een opoffering geschieden moest? Had zij
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dan het recht niet, de arme, door hem verleide minnares, ook een levensideaal te
koesteren, haar zó bescheiden, och zó rampzalig ideaal, dat bestond uit de loutere
voortduring van de eenmaal bestaande toestand; de voortduring van haar in de ogen
van de wereld gebrandmerkte positie, de voortduring van haar dagelijkse
zelfopoffering en zelfverloochening, met, als enige troost en opbeuring, de belofte
dat hij haar niet gans verlaten zou.
Haar niet verlaten! O, en hij die er bestendig aan dacht, haar te verlaten! Hij, die
reeds zo menigmaal, gefolterd door de banden welke hem aan haar gekluisterd hielden,
van haar was gescheiden en die enkel uit een lafheid van hart en zinnen, uit een
egoïsme van lijden tot haar teruggekomen was!... Opnieuw week hij in verbeelding
enkele jaren terug, herinnerde zich wat zij geleden had toen haar kindje op de wereld
kwam. Hoe zij, na haar zo smartvolle verlossing, lange maanden zwak en ziek
gebleven was zonder een klacht te uiten, alleen bekommerd en bezorgd om haar ook
zieke kind. Ach! wat een goede, wat een bewonderenswaardige moeder was zij niet
geweest! Met wat een liefde, met wat een toewijding had zij haar kind niet verpleegd,
het nooit een ogenblik verlatend, halsstarrig, met een jaloerse, stugge tederheid, alle
vreemde hulp stelselmatig van de hand wijzend! En dan haar wanhoop, haar
onnoemelijke wanhoop toen het kind ondanks al haar opofferingen en zorgen, toch
gestorven was! O, het was wellicht vooral bij zúlke moeders, bij die ellendige, door
hun minnaars verlaten, ongehuwde moeders, welke de maatschappij veracht en
verloochent, dat men nog het ware moederschap aantreft, de grote en verlieven liefde
van het wijfje voor haar kleinen, die ook door de wereld veracht, verloochend en
vervolgd zullen worden.
En hij zou haar verlaten!... In zijn verbeelding stelde hij zich in haar plaats, arm
en zwak, met die énige, uitsluitende liefde tot drijfveer van het ganse leven; en hij
verbeeldde zich het lot van dat rampzalig meisje, op het ogenblik als die drijfveer
zou breken, als die enige liefde, dat uitsluitend doel, de essentie zelf van haar leven
haar voor eeuwig zou ontnomen worden. O, maar 't was een misdaad, de lafhar-
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tigs te en gruwzaamste van alle misdaden! Hoe dorst hij die beramen!
Hij staarde haar steeds aan, de kin op zijn rechterhand geleund, de sigaar met haar
rodende as, tussen de lippen, de ogen van lieverlede bevochtigd door tranen. De
zomernacht, nu gans gevallen, was ontroerend van plechtige kalmte. Het vrolijk
geluid van gescherts en gelach, van borden- en glazengerinkel was gestild in de
verlaten prieeltjes; een laatste roeischuitje gleed over de rivier, onzichtbaar, in de
verdofte kadans van de riemslagen over het zwarte water. Het was een uur van
eindeloze zoetheid en vrede, het uur van de zachte en stillende sensaties, het uur van
vroomheid, liefde en vergiffenis. En Lucie, als werd zij de onuitgedrukte ontroering,
die het hart van haar minnaar doorwoelde, bewust en er ook van doordrongen, bleef
nu insgelijks zwijgend, roerloos en stijf op haar bank zitten, haar schone, neergeslagen
ogen zwellend van teruggehouden tranen, met een lichte kleur over haar bleke wangen,
terwijl zij, als om zich een houding te geven, haar linkerhand over het grijze tafelblad
liet dwalen, kruimeltjes brood opgarend en er balletjes van knedend. En eensklaps,
bij de nogmaals onstuimig in hem opwellende gedachte dat zij opnieuw moeder zou
worden, kwam zij hem als geheiligd, en hij zichzelf als een monster voor. Tranen
sprongen uit zijn ogen, hij wierp zijn sigaar ver weg, stond op, ging rond de tafel en
kwam bij haar met uitgestrekte armen. Hij had een afkeer van zichzelf, een afkeer
van de zwijgend tussen hen toegestemde misdaad; hij wilde haar die verbieden, haar
op zijn knieën vóór haar voeten om vergiffenis smeken, dat hij haar die afschuwelijke
gedachte had ingeboezemd. Reeds sloot hij haar in zijn armen, reeds stamelde hij
bevend smekende, onduidelijke woorden, toen voor de derde maal, overweldigend
de spontane en edelmoedige gevoelens van zijn hart, het schrikkelijk fantoom van
de toekomst vóór hem oprees.
Hij ijsde, onthutst, de woorden van liefde en medelijden schielijk gestold op zijn
lippen. Een folterende chaos van denkbeelden zweefde voorbij zijn geest, hij zag
Raymonde, zijn familie, zijn kennissen en vrienden; hij zag zich weer in de afgrond,
door allen gehoond en verstoten; zijn goede
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faam en zijn toekomst voorgoed verloren. En het akelig visioen was nogmaals het
sterkste: hij liet het meisje los, deinsde een stap terug, hield enkel nog haar handen
in de zijne, terwijl hij, 't aangezicht verwrongen, met een doffe, genavreerde, gebroken
stem slechts deze banale woorden murmelde:
- Kom, Lucie, sta op, 't wordt laat, wij moeten terugkeren.
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IV
- René!...
- Raymonde!...
Hij had even het hoofd binnen de wachtzaal gestoken; en bijna opgebeurd er haar
nog niet te vinden, keerde hij in de vestibule van 't station terug, toen zij, van achter
een van de pilaren komend, eensklaps voor hem stond, door een meid met witte
schort, die een korfje droeg, gevolgd.
En in de kreet van verrassing, die zij beiden, tegelijkertijd, slaakten, lag
onweerstaanbaar en onwillekeurig, een zo spontane en hevige bekentenis van
wederzijdse liefde, dat zij beiden een ogenblik stom en roerloos vóór elkander bleven
staan. Toen groetten zij elkander, de wangen kleurend, met een schaamte en een
streling in de ogen; zij wisselden de eerste woorden van welkom en terugzien; en in
de herhaalde en krampachtige drukking van hun handen lag een worsteling tegen het
al te overweldigende van hun emotie, een bevechting van de onstuimige en
onberedeneerde begeerte die zij voelden, elkander met een wilde hartstocht, met een
almachtige kreet van liefde te omhelzen.
En beiden, geschokt tot in de diepste vezels van hun ziel, beseften nu, als 't ware
handtastelijk, in een verrukking gemengd met schrik, de hevigheid van de
omwenteling, die, gedurende zijn afwezigheid, in beider hart was losgebroken; de
onberekenbare afstand, door hun gevoelens ter ontmoeting van elkander afgelegd;
de niet langer loochenbare almacht van hun zolang sluimerende liefde, die zoete,
eertijds broederlijke liefde, maandenlang heimelijk gekoesterd als een illusie van
geluk en bestreden door de rede als een spook van onheil; die liefde, welke zich nu
plotseling kwam openbaren, met een onweerstaanbare helderheid en kracht, in dat
bliksemsnel ogenblik van de onverwachte ontmoeting, in die

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

484
seconde van verrassing, gedurende welke de macht van de rede de tijd niet had gehad
de instinctieve ontboezeming van het hart te onderdrukken. Hij bleef steeds voor
haar staan, in het gejoel van de heen en weer lopende reizigers, het hart als onder
hamerslagen bonzend, het hoofd gonzend onder een storm van folterende en
verrukkende gewaarwordingen, voortdurend zó hevig ontsteld dat hij in de war raakte
met het aangevangen verhaal van de incidenten en gebeurtenissen van zijn reis,
gestadig van de os op de ezel springend, zichzelf in de rede vallend om haar
onbeduidende vragen te stellen, zich soms tot bloedens toe de lippen bijtend, om, in
de hevigheid van zijn ontzetting, ook al de andere geheime folteringen van zijn hart
niet te ontsluieren: de ontmoeting van de vorige avond met zijn maîtresse, haar
ijzingwekkende bekentenis, het schrikbeeld van de toekomst, dat hem opnieuw, met
een vernielende macht, in zijn klauwen greep. Hij kon de blik van haar niet afwenden,
hij staarde haar als betoverd aan, verwonderd en verrukt haar zó fris, zó opgewekt,
zó schoon te vinden, schoon van een troeblante en als 't ware naïef-zegevierende
schoonheid, die hem vreemd in haar was, zo gans een eenvoudige en tedere
zwierigheid in haar lichtroze zomerkleed en haar gemskleurig zomermanteltje, met
op haar hoofd die fijne, zwarte, door een mooie struisveder versierde strohoed, onder
welks gracieus schuingolvende rand haar voorhoofd, haar bezielde ogen en een deel
van de wangen zich met een tint van warme schaduw bedekten. En, in de ontroering
van zijn ziel, besefte René opnieuw, met een almachtige aangrijpendheid, het werk
van verlossing en herschepping, door Raymonde ondernomen. Hij voelde, dat zij
hem wilde redden, dat zij hem het geluk wilde aanbrengen, dat hij waardig was: de
terugkeer tot zelfachting en de achting van de wereld; en hij voelde ook, instinctmatig,
dat het ditmaal een laatste poging gold, dat zij, na deze uiterste proefneming, voor
hem niets meer te doen, niets meer te zeggen had; dat haar werk van herschepping
heden, ja, lieden bepaald geëindigd was; dat zij, als laatste overtuigingsmiddel,
zichzelf, in haar jeugd en haar schoonheid, in haar vrome begeerte hem gelukkig te
zien, ten offer bracht, en dat het nu zijn beurt was, de kroon te
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stellen op haar werk van opoffering en liefde door de hand te vragen, welke zij hem
zo grootmoedig aanbood.
Al deze gedachten, al deze gewaarwordingen, al deze openbaringen dwarrelden
steeds, met de snelheid van het weerlicht, door zijn geschokte geest, terwijl hij haar
nu, na aan het loket hun kaartjes genomen te hebben, bleek en ontsteld in de wachtzaal
volgde. Hij volgde haar werktuiglijk, gedwee, gelijk een hond zijn meester volgt,
met de enkele behoefte haar op dit ogenblik niet te verlaten, nog een poosje met haar
alleen te zijn, haar aan zijn zijde te zien en te voelen, om in haar bijzijn wat tot kalmte
te komen, om te pogen uit de chaos van zijn gewaarwordingen iets duidelijks te
beseffen, om aan zijn gefolterde geest de tijd te geven te begrijpen of het een geluk
dan wel een ramp moest heten, dat onduidelijk en almachtig iets, dat zo plotseling
tussen hen ontstaan was. En het was hem ook een angstige behoefte haar niet te
bedroeven, hetzij door haar een onbewuste koelheil te betuigen, hetzij door er niet
genoegzaam in te slagen zijn ontsteltenis te verbergen; een behoefte om goed, om
zacht te zijn voor haar, zich dicht bij haar te schuiven, heel dicht bij haar, als om
haar te beschermen tegen hij wist niet welk onheil, waardoor hij haar bedreigd voelde.
Doch zijzelf was te zeer ontsteld om door zijn ontroering enige argwaan in zich
te voelen opkomen. Haar aangezicht, evenals het zijne beurtelings bleek en blozend,
was de gestadig afwisselende spiegel van de gevoelens van verrukking en van smart,
die om de beurt haar ziel bestormden; en haar stem, die ietwat dof klonk, had bijwijlen
zeer zachte, zeer zoete buigingen, strelingen, van tederheid en schier van wellust,
die hij bij haar nooit waargenomen had, terwijl in de diepte van haar glinsterende,
halsstarrig op hem gevestigde ogen soms een vage, vochtige weerglans scheen te
zweven, een glans van twijfel, hoop en vroomheid, die de geringste aanleiding in
tranen zou opgelost hebben.
Zij kwamen eindelijk toch een weinig tot bedaren. Zij hadden naast elkander plaats
genomen op een van de roodfluwelen banken van de wachtkamer, de meid, die hen
gevolgd had, steeds op enkele passen van hen staande, haar korfje in de hand; en nu,
een weinig gestild, praatten zij kalmer, in
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het onophoudelijk gewoel van de heen en weer lopende reizigers, die de deuren deden
klappen. Hij vertelde haar, met een bedaarder stem en in een duidelijker orde, de
voornaamste gebeurtenissen van zijn reis; en zij, van haar kant, deelde hem de
geringere incidenten mede, die met haar en met hun familieleden en kennissen
gedurende zijn afwezigheid voorgevallen waren. Beider aangezicht had van lieverlede
nagenoeg de gewone uitdrukking teruggekregen, zij voelden in zich, na de hevige
schok van de eerste ontmoeting, als een stillende vrede, en in een wederzijdse behoefte
om tegen de ontroering, waarin de spontane ontboezeming van hun hart hen
onweerstaanbaar meegesleept had, te reageren, slaagden zij er bijna in, de vroegere
toon van goede camaraderie, van zoete vertrouwelijkheid weer aan te slaan, toen de
deur van de wachtzaal openging, achtereenvolgens een ganse vrolijke bende dames
en heren binnenlatend, overvloedig voorzien van reismantels, zomeroverjassen,
pakken en korven, en die, zodra zij Raymonde en René op de bank ontwaarden, recht
op hen afkwamen, met grote gebaren en luidruchtige uitroepingen.
Het waren de plezierreizigers. Aan 't hoofd stapte mevrouw Blondiaux, de
‘chaperone’, groot en fiks, ongeveer dertig jaar oud, gekleed in blauwe cheviot met
rode garnituren. Haar stap was vastberaden, haar glimlach levendig, haar oog bijna
driest in een ongewoon fris gelaat. Zij drukte juichend de hand van Raymonde,
trippelend van blijdschap, verrukt over het mooie weer; en eerst na enkele ogenblikken
veinsde zij René te ontwaren en beantwoordde met een ceremonieuze buiging zijn
groet, het aangezicht schielijk geplooid tot ernst, als om opzettelijk 't verschil te laten
merken. René, die haar niet lijd kon, bedwong met moeite een gebaar van toorn,
evenals immer, in zijn lichtgeraaktheid van verstandige, zedelijk verdwaalde jongeling
op de loer naar alle nuancen van minachting en vernedering; maar zijn geest was
nog te sterk bekommerd door zijn ontmoeting met Raymonde en hij had overigens
de tijd niet zich aan zijn gevoelens van verbittering over te geven: de ganse bende
omringde hem nu, één bonte, dichtgeschaarde groep in 't midden van de wachtzaal
vormend, en algemene, luidruchtige groeten
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werden gewisseld, die de nieuwsgierigheid opwekten van de vreemde, rondom de
ruime zaal op de roodfluwelen banken gezeten reizigers.
Trouwens, dank zij een werkdadige propaganda, door mevrouw Blondiaux de
vorige avond op het diner bij mijnheer Boudin aangevangen, waren de deelnemers
aan het uitstapje aanzienlijk talrijker, dan Raymonde in haar brief aan René vermeld
had. René, die een weinig opzij was gegaan om een handdruk en enige woorden te
wisselen met zijn vriend dokter Hody, een lang en mager jongeling van een dertigtal
jaren, met een grote, geelblonde baard en bleekblauwe peinzende ogen, herkende
beurtelings al de verwachte genodigden: Clara Sioen, lang en mooi, een air van
hoogmoed en pretentie over zich; Andrée Nicaise, een onbeduidende blonde, met
een flauwe, lichtroze gelaatskleur en een onnozele glimlach; de drie juffrouwen
Jocquier, twee bruine en een blonde, alle drie van een gelijke, regelmatige en
onbehaaglijke, als het ware levenloze schoonheid. Om hen heen, galant, opgewekt,
levendig, fladderde, met gemaakte lijf- en stembuigingen, de schaar van de
jongelieden: Liefmans, klein, blond en mager, van een twintigtal jaren, met iets vals
en schimpends in zijn groene, achter een lorgnet verborgen ogen; Lateur, Paul Lateur,
- ‘Paul pour les dames!’ zoals men hem gemeenzaam noemde - een mooie zwarte,
met een schitterende blik en fijne, zwarte, opgekrulde snorrepuntjes; Wennemackers,
zeer gewoon van aangezicht en voorkomen, maar die door zijn talent van monologist
en amateur-toneelspeler een ijdele faam van werelds artiest verworven had; Bébé
Lechat, te jong voor het gezelschap, met een naïeve glimlach op zijn vriendelijk
poppengezichtje, van groep tot groep ronddrentelend, zoekend naar een vriend van
zijn jaren. En ietwat afgezonderd van de anderen hielden zich de nieuwe, door
mevrouw Blondiaux aangeworven deelnemers: de juffrouwen Dufour, twee oude
vrijsters van reeds in de veertig, preuts en lelijk, beiden gekleed in gelijke, slecht
gemaakte zwarte kleren en onsierlijke bruine hoeden met brede randen; mijnheer
Blondiaux, kort en dik, met een apoplectische hals en mijnheer Poulard, een professor
van de Hogeschool, ook van een jaar of vijfenveertig, ongehuwd, ietwat
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zwaarlijvig reeds, met o-vormige benen, alom bekend als de spiritueelste geest van
de stad, de schrik en gruwel van de jongelieden van beide geslachten, met wie hij
niet ophield bedektelijk de spot te drijven, maar zo voorkomend, hoffelijk en
dienstwillig bij de gehuwde dames van zekere leeftijd, dat hij door zijn ontelbare
vijanden niet anders dan ‘le chien couchant des femmes mariées’ geheten werd. Een
lang en baardeloos jongeling van een twintigtal jaren, met een sympathiek gelaat en
een argeloze glimlach in zijn helderblauwe ogen, Mister Winton, de zoon van een
van mijnheer Poulards vrienden, professor aan een Hogeschool te Oxford, vergezelde
hem. Wat Blanche Serruijs en haar verloofde betreft, dezen hadden zich
ternauwernood de moeite getroost, Raymonde en haar neef te komen groeten; zij
waren dadelijk gaan zitten op een van de banken om elkaar het hof te maken: hij,
zwart en monstrueus lelijk, met grote, uitpuilende zwarte ogen en een sterk
vooruitstekende kinnebak; zij, mals en blank van vlees, groter en kloeker dan hij,
duldend als iets dat moest geschieden, al de vrijheden, hoe gewaagd ook, die haar
minnaar zich bestendig veroorloofde. Zij zou hem enkel huwen om 't fortuin, en de
datum van de echtverbintenis naderde. Intussen namen zij deel aan al de door
mevrouw Blondiaux - die er dolveel van hield, verloofden te chaperoneren en die
ook deze twee met elkaar in kennis had gebracht - op touw gezette uitstapjes en
vergaderingen; maar hun gedrag wekte zulk een algemene afkeer op, dat nooit iemand
het zou gewaagd hebben hun bestendig en weinig stichtend tête-à-tête te storen om
hen bij de andere leden van 't gezelschap op te eisen.
Mevrouw Blondiaux intussen, liep rusteloos rond, ongeduldig omdat de Boudins,
die ook beloofd hadden aan het plezierreisje deel te nemen, nog niet verschenen. Het
uur van vertrek naderde, zij liep gejaagd heen en weer van de wachtzaal naar de
vestibule, of zij hen niet zag komen; en de tochtgenoten deelden haar verlegenheid,
allen verloren de hoop ze nog bijtijds te zien aankomen, toen de wachtkamerdeur
opnieuw, met hevigheid, geopend werd, mijnheer Boudin doorlatend, die koortsig
opzij sprong, de ene vleugel met de hand vasthoudend, terwijl mevrouw Boudin en
haar
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dochter ook binnensnelden, gevolgd door twee commissionairs van 't station, die
hijgend een enorme tenen korf voortsleepten.
Het was een algemene uitbarsting van gejuich, hoezees en vreugdekreten, terstond
gevolgd door een ogenblik van stomme verbazing, toen, op de verwonderde vraag
van mevrouw Blondiaux, waartoe die grote korf welke de commissionairs in het
midden van de wachtzaal hadden neergezet, moest dienen, mevrouw Boudin buiten
adem verklaarde dat het hun korf met proviand en tafelgerief was.
- Hoezo, hun proviand, die ontzaglijke mand! Maar wat zat daar toch in! Voor hoe
lang dachten zij wel weg te blijven! Hoe dat lastig stuk in een coupé geplaatst!
Verwarde kreten en gelach heten zich horen, allen schaterden ondereen, de ogen
rond van verbaasdheid, terwijl mevrouw Boudin, groot en fors, met verhit gelaat de
inhoud van de korf opnoemde: een schotel koude vis en een schotel koud vlees, drie
soorten van wijn en twee van bier, nagerecht en vruchten; en dan een heel tafelservies:
een tafellaken en servetten; ontelbare borden, glazen, vorken en messen; tot zelfs
een toestel met petroleum om koffie te zetten. 't Gelach klonk luider, ging over tot
een soort van opschudding, waar heel de wachtzaal deel aan nam. Zelfs de vreemde,
langs de wanden zittende reizigers interesseerden zich voor 't schouwspel, een spotlach
op de lippen, in stilte opmerkingen wisselend; en mijnheer Boudin had alle
tegenwoordigheid van geest verloren, verbluft rondlopend in het midden van de
proestende toeristen, zijn hoed in de hand en met een zakdoek het zweet van zijn
aangezicht vegend, dringend inlichtingen vragend en tegenstrijdige schikkingen
nemend; vooral bevelend, op een gebiedende toon bevelend, dat de commissionairs
geen ogenblik de korf mochten verlaten.
Maar wat zijn ontsteltenis ten top deed stijgen, was de tussenkomst van de bediende
van de wachtkamer, een lange magere, met een dichtgeplante, waaiervormige, bruine
baard, die hem met een holle, onverschillige stem kwam vragen of de mand met de
trein van drie uur moest vertrekken en of ze reeds voor de bagagewagen ingeschreven
was.
- Voor de bagagewagen! Hoezo voor de bagagewagen?
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Mijnheer Boudin, die nooit reisde, scheen zelfs niet te vermoeden dat er een
bagagewagen bestond, en hij begreep enkel, met verslagenheid, dat de korf in een
reizigerscoupé niet kon geplaatst worden. Gelukkig voor hem, kwam mijnheer
Poulard, steeds gewillig, hem uit de nood helpen. Hij gaf de commissionairs bevel,
de korf op te tillen en ging hun haastig voor naar de bagagezaal, gevolgd door
mijnheer Boudin, die verward, angstige vragen deed. Maar mijnheer Poulard stelde
hem met een zelfvertrouwend, zalfachtig gebaar gerust. Na enkele ogenblikken waren
de verplichte formaliteiten volbracht en daar de bediende, toen zij bij het gezelschap
terugkeerden, juist hun trein aankondigde, de glazen deur van het station openend,
verlieten al de toeristen de wachtzaal, in een geraas van vreugdekreten en gescherts.
Zij waren te talrijk om in één coupé plaats te kunnen vinden, zij hadden zich verdeeld
in twee afzonderlijke compartimenten; en René, door de incidenten van het vertrek
enige tijd van Raymonde gescheiden, zat nu weer met haar, in dezelfde wagen, naast
een van de venstertjes, rechttegenover haar. Het gesprek was luidruchtig en algemeen,
het was niet mogelijk, op dit moment vertrouwelijke mededelingen te wisselen; maar
onophoudelijk, onweerstaanbaar vestigden zijn ogen zich op haar, terwijl, met een
steeds toenemende aangrijpingskracht, in zijn geest de gedachte woelde, dat straks,
met de eerste stilstand van die ruisende trein, die hen nu door de zonnige velden
voerde, de opschorting, door de aankomst van de toeristen aan hun ontboezemingen
gesteld, weer zou geëindigd wezen, en dat het alles overweldigend gevoel gedurende
zijn korte afwezigheid tussen hen gerijpt, eindelijk onfeilbaar door beiden zou
opgeklaard worden. Hij voelde het, hij wist het en hij was er tegelijk door begoocheld
en verschrikt. En hij voelde ook dat zij er door begoocheld en verschrikt was, evenals
hij. Haar ook op hem halsstarrig gevestigde blik, scheen zich beurtelings door een
vlam van geluk te bezielen, of zich onder de greep van de foltering als onder een
waas van tranen te benevelen; haar stem, toen zij tot hem het woord richtte, had
steeds die strelingen van zachtheid of die diepten van twijfel, die hij voor
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het eerst bij haar waarnam; en zelfs haar houding had nu eens een zoete, delicieuze,
bijna wellustige gedweeheid, dan een koele, gestrenge, bijna stugge verstramming
van smart en opstand. Beiden, zonder elkaar hun gevoelens mee te delen, voelden
zó juist, zó identiek gelijk, dat zij, sprekend, dezelfde woorden zouden uitgesproken
hebben.
Ach, wat was ze toch goed, zo goed en teder, en zo mooi ook, zo gans bijzonder
mooi, zoals ze daar nu vóór hem zat, in haar eenvoudig roze zomerkleed, dat zó
zacht, zó sierlijk, zó verleidelijk haar beeldige, nog wat bedeesde maagdelijke vormen
aftekende, terwijl haar fijne zwarte hoed met gracieus golvende rand, zijn zachte,
warme schaduwlijn over haar blank voorhoofd en haar frisse wangen legde! Wat zou
het goed en zalig geweest zijn, bij haar al de wederwaardigheden, al de ellenden van
het leven te vergeten, haar hand te mogen nemen, haar bevend aan zijn hart te mogen
drukken, haar wenend te mogen kussen, en te zeggen: ‘Ik heb u hef, Raymonde, ik
aanbid u, ik kom u mijn verlossing en herschepping vragen en in ruil breng ik u 't
geluk van gans uw leven!’
Onweerstaanbaar, evenals zo menigmaal, liet hij zich opnieuw door dat beeld,
door die onuitsprekelijk zachte illusie meeslepen. In zijn vurige begeerte naar geluk,
in zijn vurige overtuiging, dat hij bij haar, en bij haar alleen het ware geluk vinden
zou, vergat hij opnieuw alles, al de hinderpalen, al de vernederingen, al de smarten:
hij leefde als in een atmosfeer van dromen, van volmaakte en ideale vol? zaligheid.
Maar bruusk haakte zich dan weer het denkbeeld van de andere in zijn hersens, en
hij voelde zich ijzen, verstard van angst en schrik, terwijl de stem van het geweten
zich in hem verhief, hem toeschreeuwend dat hij geen recht had op een herschepping,
die ten koste van een misdaad zou bekomen worden!
O, die andere! De nachtmerrie, de straf van gans zijn leven! En wat een verergering
van rampspoed, die schrikkelijke vrees voor het te komen kind, waardoor hij nu weer
bedreigd werd, juist nu, in die belofte van verlossing en herschepping, hem door
Raymonde in het besliste offer van haar eigen jeugd en schoonheid aangebracht! Hij
verbleekte van
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afschuw bij die folterende gedachte, en eensklaps was het hem als een schok van
intuïtieve, volstrekte, onweerlegbare overtuiging: zijn laatste hoop en twijfel van de
vorige avond werden uit hem weggerukt; hij voelde zó sterk en zó zeker als Lucie
zelf het gevoeld had, dat de toestand van zijn minnares niet meer zou veranderen,
dat het kind, het wrekend fantoom van de toekomst, zou komen!
Een onvrijwillig gebaar van opstand ontsnapte hem. Indien er in hem nog een
schim van eergevoel overbleef, was het dan zijn plicht niet, zich met alle krachten
te verzetten tegen de liefde, die zijn nichtje hem inboezemde? Was het niet zijn plicht,
zijn onverbiddelijke plicht, haar bijtijds te waarschuwen; opdat ze niet, om hem te
redden, zichzelf zou opofferen, wat met een morele zelfmoord zou gelijk staan? Hij
huiverde bij die gedachte; hij staarde steeds, in de ruisende slingering van de vliegende
trein, met angstige ogen, naar het lief en grootmoedig, vóór hem zittende slachtoffer;
en in het overweldigende van zijn smart, nam hij plotseling een besluit: het stug,
bitter besluit, haar alles te bekennen en liever van wanhoop te sterven, dan haar het
offer te laten volbrengen: Ja, hij wilde voortdurend, en meer dan ooit, lijden; de
grootste vernederingen uitstaan; zich voor goed in de afgrond van zijn leven laten
slingeren, maar háár tenminste, haar zou hij redden.
Haar redden!..., plots dacht hij, hijgend van foltering, dat het reeds te laat was, dat
de bekentenis van zijn liefde zich geopenbaard had in de brieven, die hij haar uit
Duitsland schreef en in de onbedwingbare ontboezeming van beider harten toen zij
elkaar terugzagen. Hij voelde dat zij nu nog enkel wachtte, als een beloning voor
haar offer, op de bezadigde bekrachtiging van deze bekentenis, die op haar werk van
verlossing en herschepping de kroon zou zetten; en dat zijn retractatie, de
niet-volbrenging van de reeds zwijgend gezworen eed, haar van smart en droefheid
zou vernietigen. O, het afgrijselijk dilemma, die onoverkomelijke, in elk geval te
plegen misdaad! Zijn geest verduizelde; hij voelde zich als gek worden, aan alle
kanten gevangen in een horizon zonder hoop en zonder uitkomst, waar de
schrikwekkende gebeurtenis, die hij boven zijn hoofd voelde zweven, hem
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zou treffen en ten gronde smakken.
Alsdan, in een uiterste opstand tegen het Noodlot, besloot hij tóch zijn liefde voor
Raymonde te overwinnen, moedwillig ze te doden. Hij besloot het ineens en
onherroepelijk, in zijn stugge hardnekkigheid, zoals men tot een zelfmoord zou
besluiten. Van beide rampen, bijna onvermijdbaar, was dit nog de zachtste. Hij zou
een hart, een arm, schuldeloos en grootmoedig hart doden, maar de verloochening
van zijn eigen levensheil zou dan toch tenminste een dubbele misdaad beletten. Toen
hij, bleek en ontsteld, met de anderen aan het kleine station Bavel afstapte, was hij
bereid dit besluit ten uitvoer te brengen.
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V
De vrolijke bende, in kleine groepjes verdeeld, volgde nu stoetsgewijze, eerst dwars
door de rijpende korenvelden, weldra door dennenwouden en door heesters, de smalle,
slingerende straatweg van Bavel naar Lauwegem.
Vooruit liep de jeugd; de jonge meisjes in hun lichte zomerkleren, de gestalte
zwierig uitkomend onder de glimmende, rijkkleurige parasols, bekoorlijk als
verschijningen van vlinders en bloemen op de sombergroene achtergrond van het
reeds zomerhard gebladerte. Om hen heen fladderden de jongelui, lachend en
schertsend, beladen met zomermanteltjes, pakken en korven; en 't laatst kwamen de
bedaarde lieden: de dames Blondiaux en Boudin, vergezeld door de juffrouwen
Dufour en door de heren Blondiaux, Boudin en Poulard, terwijl, de stoet sluitend,
twee twaalfjarige knapen volgden, blootshoofds en barrevoets, hijgend en zwetend,
met scheef getrokken gestaltep de buitensporige korf van de Boudins dragend, daartoe
onder belofte van wat centen, door mijnheer Poulard bij het uit de trein stappen
aangeworven. Nu dorst René Raymonde schier niet meer aankijken. Hij stapte aan
haar rechterzijde, haar korfje en haar licht zomermanteltje dragend, een weinig
afgezonderd van de luidruchtige groep van de overige jongelieden, vergezeld van
Hody, die aan haar linkerzijde ging. Hij had het bij 't station opzettelijk derwijze
geschikt dat zijn vriend bij hem zou blijven, aldus de gevreesde afzondering met
Raymonde - vroeger een van hun zoetste genietingen - vermijdend; maar bij de
schielijke stilzwijgendheid van 't jonge meisje, bij het ernstige van haar verbleekt
gelaat, dat hij somtijds, met schuchterheid, tersluiks bespiedde, begreep hij dat zij
het al te angstig moedwillige van zijn handelwijs besefte, en er diep verwonderd,
bedroefd en teleurgesteld door was. En hijzelf,
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innig treurig en ongelukkig, wendde bovenmenselijke pogingen aan om de zware
rol te spelen, die hij zich voorgeschreven had. Het hoofd gonzend van een folterende
chaos sensaties en gedachten, de rouw in het hart en met een stem, die trilde van
aandoening, poogde hij nu weer, - als om de tegenwoordigheid van Hody, wie het
onderwerp een grote belangstelling inboezemde, daardoor te rechtvaardigen breedvoerig over de werkzaamheden van het Antropologisch Congres van D. te
spreken. Hij antwoordde op de korte, doordachte vragen van zijn ernstige vriend; hij
haalde de namen van de vermaarde professoren en geleerden aan, die hij er ontmoet
had; hij vatte de inhoud van de voorgedragen leerstelsels, van de uitgesproken
redevoeringen samen. Maar hij voelde wel, dat hij - en dit voor de eerste maal - er
niet in slaagde de belangstelling van Raymonde op te wekken, zij, die zich steeds
zozeer voor zijn geliefde studiën interesseerde, zij die, zelf geleerd en door de lezing
van de wetenschappelijke boeken, die hij haar leende, in de kwestie reeds bevoegd,
zó vaak, met een zó bezielde aandacht naar de ontwikkeling van zijn gedachten over
een belangrijk vraagstuk kon luisteren. Zij hield in voortdurend stilzwijgen, als
vreemd aan het gesprek, de weemoedig-peinzende blik onder haar witzijden parasol,
die, als moede, op haar linkerschouder rustte, strak vóór zich gevestigd op de bonte
schaar van de overige jongelieden, die nu luidruchtig een holle weg tussen begroeide
heuveltjes insloegen; en in zijn uiterst geprikkelde lijdsvatbaarheid besefte en voelde
hij met een toenemende scherpheid, tot in de fijnste en diepste nuancen, de onttovering
en de smart, die haar nu kwelden. Weldra werd hij zelf, bij die halsstarrig zwijgende,
door zijn onverwachte wreedheid veroorzaakte droefheid, haast tot tranen ontroerd.
Hij hield op met zijn reis te vertellen, zijn angst en kwelling schroefden hem de keel
toe; hij vergat zijn eed en de noodzakelijkheid van het offer; hij folterde zich de geest
om een middel te beramen, dat de haar toegebrachte slag van smart en van onttovering
toch zou verzachten. Thans wenste hij dat Hody zich verwijderen zou, dat hij weer
alleen zou zijn met haar, om zijn wreedaardigheid te herstellen, om haar te troosten,
haar iets te zeggen, iets zachts en verzoenends, hij
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wist niet wat, iets toch dat nog een straal van hoop en heil in haar zó onverdiend
terneergedrukte ziel zou doen schitteren. En daar Hody, van aard terughoudend en
zelden sprekend wanneer anderen zwegen, voortdurend naast hen bleef stappen, in
zijn gedachten verdiept, zonder hun ontroering te bemerken, sprak de stem van beider
hart zó luid in de drukkende stilte, dat zij, om zo te zeggen, voelbaar de strijd in
elkanders binnenste vernamen. En niet meer wetend wat hij deed, alles vergetend,
overweldigd door de tirannieke behoefte haar op te beuren, stak René reeds
instinctmatig zijn hand naar die van Raymonde uit, om haar, bij gebrek aan woorden,
doch door een tedere, vluchtige drukking zijn genegenheid te betuigen, toen een
geluid van stemmen achter hen plotseling hun smartelijke kwelling storen kwam.
Zij wendden het hoofd om en ontwaarden de ‘chaperone’ en de bedaarde personen
van haar omgeving, driftig pratend en met grote gebaren geschaard rondom de
reusachtige korf, die de kleine knapen als een klomp lood in het midden van de holle
weg hadden neergezet. De stemmen klonken verward en toornig, en René bemerkte
de woedende houding van mijnheer Poulard, gebogen staande vóór de twee knapen
die, zijdelings van de weg, halfachterover tegen het linkerheuveltje lagen geleund,
hijgend en 't gelaat verhit, als uitgeput van krachten. De vrolijke groep jeugdige
toeristen, die vooruitging, had zich insgelijks, bij het geluid van de stemmen
omgekeerd, en allen kwamen nu joelend terug, nieuwsgierig en glimlachend de
enorme korf en de ‘tschjyperône’ met haar hevig ontstelde schaar bedaarde aanbidders
omringend. Alleen Blanche Serruijs en haar verloofde zetten hun weg voort, en
verdwenen arm aan arm in een bocht van de weg tussen de heuveltjes.
Het waren de knapen, die weigerden de korf verder te dragen. Zij waren afgemat
van vermoeienis, het zweet liep in brede stralen over hun blakende gezichtjes; hun
open mondjes snakten angstig naar hun benauwde adem. En al de aansporingen, al
de beloften en zelfs de smekingen van mijnheer Poulard, die de zaak weer in orde
wilde brengen, bleven machteloos om de kleinen van besluit te doen veranderen: zij
schudden onveranderlijk hun blonde hoofdjes met
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hun helderblauwe, van krachtsinspanning uitgezette oogjes; het beloofde geld scheen
voor hen opeens geen waarde meer te hebben; zij eisten er zelfs geen beloning voor,
dat zij de korf zover gebracht hadden; zij wilden enkel hem niet verder dragen, zij
kónden niet meer.
't Was een klein oproer. De toeristen, dezen aangegrepen door het komische, genen
door het pijnlijke van de toestand, omringden nu, met gekscherende of meewarige
uitroepen, de steeds hijgende en zwetende, tegen het heuveltje geleunde kleinen; en
vooral werd de spot gedreven met mijnheer Boudin, die wanhopig en verbluft van
de korf naar de knapen liep, zijn aanbod van beloning steeds verhogend, zijn vrouw
afsnauwend, die voorstelde een kruiwagen te laten halen, geheel buiten zichzelf van
ontzetting, terwijl mijnheer Poulard, verontwaardigd en woedend omdat hem ditmaal
niet gelukte zijn gewone rol van redder in de netelige toestanden te spelen, zelfs tot
bedreigingen overging, bewerend dat hij de dorpsveldwachter zou ontbieden indien
de knapen langer weigerden, de taak, waartoe zij zich verbonden hadden, te
volbrengen. Doch het bleek terstond dat mijnheer Poulard, die zich gewis de
veldwachter als een gestrenge, ontzag inboezemende dorpsoverheid voorstelde, hier
lelijk de bal had misgeslagen. De beide kleinen lieten een korte spotlach horen en
de jongste van de twee riep op een toon van volkomen geruststelling, terwijl zijn
naïef gezichtje bij de aan zijn woorden verbonden herinnering zich even onder de
glans van de schalkse vreugd ophelderde:
- O! de sampetter!...1. die ligt zat te bed. De schooljongens hebben hem deze middag
alweer jouwend naar huis geleid! Al de toeristen schoten in een luide lach, uitgenomen
mijnheer Poulard, die, ten hoogste geërgerd, de kleinen poogde weg te jagen. Doch
zij verwaardigden zich nauwelijks een paar schreden achteruit te gaan; zij bleven in
het midden van de weg staan, zonder vrees voor de bedreigingen, nieuwsgierig de
toeristen aanstarend, hun vuile naakte voetjes over elkaar gekruist, terwijl de heren
Poulard en Boudin, bij gebrek aan vreemde hulp, het besluit namen zelf de korf

1.

Van het Franse: garde-champêtre.
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te dragen. Enkele dames, vertederd, wierpen toch, niettegenstaande het hevig protest
van mijnheer Poulard, die beweerde dat zulks een aanmoediging tot bedelarij was,
enige centen in het zand, die de knapen gretig opraapten; en nadat er besloten was,
dat al de heren beurtelings de korf zouden helpen dragen, zette de stoet zich vrolijk
weer in gang.
Men was de ophaalbrug van de Leie voorbij, men volgde nu een eng, slingerend pad,
met links, de onafzienbare rijpe weiden en rechts, achter een beekje en een hoge
beukenhaag, de sombere, majestueuze gewassen van het park van Lauwegem-kasteel.
De julizon glinsterde in al haar pracht, een ongestoorde symfonie van vogelenzang
steeg uit de hoge bomen en over de gemskleurige oppervlakte van het rijpe gras
zweefden soms, in 't zachte briesje, dat uit het zuiden woei, lange lichtgolvende
wateringen van schaduw en licht, die ginds ver, ginds heel, heel ver aan de horizon
van zwarte wouden, als de vonkende deining van een zee, tegen donkere
onbeweeglijke oeverrotsen gingen uitsterven. En eensklaps, terwijl men, na een tien
minuten lopen, een met bomen beplante dijk beklom, woei 't koeltje frisser in de
aangezichten, licht rimpelend de oppervlakte van een brede vijver, waarachter,
uitkomend als een toverpaleis tegen zijn achtergrond van sombere lovermassa's, het
kasteel oprees.
Het was een prachtige oude ridderburg, in rode steen, met ronde zijtorens, spitse
leidaken en op galgen gelijkende ophaalbruggen, onlangs geheel in zijn middeleeuwse
bouwtrant hersteld. Geen boom, geen struikje, niets dat de aandacht kon afleiden,
verrees op het fluweelgroen kortgeschoren grasveld, dat in zachte glooiing naar de
vijver daalde; de immense voorgevel van het oude slot verscheen in al zijn reine en
gestrenge majesteit, in heldere hoeken en lijnen afgetekend op de zwarte massa
wouden, die ook duidelijk in vierkant blok uitsprongen op de onafzienbare
uitgestrektheid van de vlakke weilanden, als de verwezenlijkte droom van een oase
in 't midden van de woestijn. Alleen strekte zich links, dwars door de weiden, een
tweede dijk uit, een lange, lange met een vierdubbele rij eeuwenoude beuken beplante
allee, die het kasteel verbond met de grote, koninklijke baan van
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Gent naar Kortrijk, zichtbaar ginds ver, als een andere, eindeloze, lijnrechte streep
van bomen, waarvan de wazige, verkleinende kruinen in een soort van nevel aan de
horizon verloren gingen.
Zeer getroffen door de heerlijkheid van 't schouwspel, waren de toeristen op de
dijk blijven stilstaan. Men kon niet nalaten, dit prachtig kasteel te bewonderen, telkens
en telkens weer, bij ieder bezoek. Zelfs mijnheer Boudin knikte goedkeurend met
het hoofd en uitte zijn bewondering, alleen betreurend, dat een zo heerlijk eigendom
zich op de ‘domme buiten’, en niet in de stad, bevond. Mister Winton, blozend als
een meisje, verklaarde dat het bijna zo mooi was als 't kasteel van de Koningin van
Engeland, te Windsor. Doch allen hadden honger; men daalde de zachte, met gras
begroeide helling, die ook langs deze kant van de vijver naar het water golfde, af,
en dadelijk werd de maaltijd ingericht. Het ging er uitnemend opgewekt en lustig
toe. De reusachtige korf van mijnheer Boudin werd geopend en de inhoud ervan
geledigd onder een oorverdovend geraas van gescherts en gelach; servetten werden
uitgestrekt op 't gras, eet- en drinkwaren kwamen te voorschijn. En allen vleiden zich
als uitgelaten neer, allen voelden de traditionele behoefte, eigen aan de stedelingen,
in hun uitstapjes te lande, zo luidruchtig en buitensporig mogelijk te doen. Spijzen
en dranken werden verwisseld; Liefmans, die zich voor Clara Sioen beijverde, was
voor haar melk gaan halen op de boerderij van 't kasteel; mijnheer Boudin, die drie
flessen champagne bij zich had, wilde dat eenieder ervan proefde.
Alleen Raymonde en René bleven voortdurend ernstig en stilzwijgend, verdiept
in hun kommer en gedachten, als vreemd aan 't overige gezelschap. Hij had zich aan
haar zijde op het gras gezet en een aanhoudende ontroering woog op zijn gemoed,
nu zij hem zachtkens, met een soort van teruggehouden zorgzaamheid, als schaamde
zij zich voor die valse rol van oplettende huisvrouw, welke zij voor één uur bij hem
zou vervullen, van de meegebrachte spijzen bediende. Zij scheen haar eerste schok
van teleurstelling en smart enigszins overwonnen te hebben; zij vroeg hem met haar
zachte, een weinig matte stem van weemoedige tederheid, of
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hij van die en die gerechten hield, of zij wél gedaan had zo en zo iets mee te brengen;
hem telkens peinzend aankijkend met haar schone, diepe, stille ogen, waarin haar
treurige gelatenheid te lezen stond; terwijl hij, tot de tranen ontroerd, zijn hart van
spijt en wroeging voelde breken, schuwend de lichtste aanraking van haar zachte
vingers, en terzelfder tijd overweldigd door een onzinnige begeerte, de fijne witte
hand, die zij met de spijzen naar hem uitstak, in de zijne te vatten, ze te kussen, te
kussen, en te zuchten: ‘O ja, g'hebt wel gedaan; alles is goed, ik boud van al wat gij
mij geeft; en bovenal houd ik van u, Raymonde; ik bemin u, ik aanbid u, ik wenste,
dat ik zo heel mijn leven lang bij u mocht blijven!’
De lunch was geëindigd, doch men bleef op het gras liggen, in de delicieuze
zachtheid van de heerlijke julinamiddag, met een sensatie van gelukkig welzijn. De
heren hadden sigaretjes bij zich; zij presenteerden er aan de dames en enkelen van
hen rookten, uit moedwil en scherts, om te tonen dat zij durfden. Anderen waren
opgestaan en plukten bloemen aan de waterkant, prachtige lisbloemen, die zij tot
reusachtige gouden ruikers verzamelden. Clara Sioen, hoogmoedig en schoon, was
een weinig opzij gaan zitten om het kasteel in aquarel uit te schilderen. En de lucht
bleef weergaloos blauw en helder; zelfs 't frisse briesje was gestild en uit de
onbeweeglijke sombere bomen achter het majestueus kasteel steeg voortdurend de
symfonie van de vogels: één verrukkende menging, één triomfante verwarring van
alle tonen, van alle gezangen; de ontelbare, door elkander en onophoudelijk galmende
beiers van een miniatuurtoren van Babel, bij tussenpozen begeleid en overstemd
door twee of drie zwaarder luidende klanken: het dromerig gekoer van de tortelduif,
de gouden fluit van wielewaal en koekoek, die prachtige contralto's van het woud,
die in regelmatige kadans 't concert schenen te leiden, terwijl hoog in de lucht ook
soms een grote onbekende vogel met trage wieken door 't azuur dreef, een wilde,
lang trillende gil slakend.
Toen begonnen de toeristen, onder het bevel van de opgewekte mevrouw
Blondiaux, met gezelschapsspelen. Een van de jongelieden, Paul Lateur [‘Paul pour
les dames’] stelde
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tableaux vivants voor met Bébé Lechat, Andrée Nicaise en Marguerite Boudin; een
tweede, Wennemackers, droeg een monoloog voor, Dans le Monde; en de jongste
van de drie juffrouwen Jocquier, die les nam van een destijds beroemde zangeres,
zong haar grote aria: Je vais mourir!...
Men juichte, men klapte in de handen; mister Winton, naïef en blozend, moest op
het halfspottend, halfernstig aandringen van mijnheer Poulard iets in 't Engels zingen.
Daarna omringden allen met kreten van bewondering, Clara Sioen, die haar aquarel
af had, een schildering met grote lijnen, met grote, schreeuwend gekleurde stippels
en vlekken, in haar gewilde eenvoud een artistieke pretentie tot modern
impressionisme verradend.
En René, die steeds zwijgend alles afkeek en afluisterde, vergeleek in stilte de
verwaande nietigheid van al die gemaakte en opgeschroefde jonge meisjes met de
zo natuurlijke en oprechte ongekunsteldheid van Raymonde, die zich vergenoegde
uit te komen voor hetgeen zij was, een goed, gezond, mooi en verstandig meisje, dat
met geen pretentie, met geen liefhebberstalent te koop liep. O, wat beminde hij het
in haar, zo gans bescheiden en eenvoudig te zijn! Wat bewonderde hij haar, door de
enkele kracht van haar natuurlijke gezonde rede en het begrijpen en genieten van
gezonde, ernstige lezingen, ontsnapt te zijn aan de verderfelijke invloed van haar
eerste, zo banale en beklagenswaardige, op die van haar vriendinnen gelijkende
opvoeding! Hij voelde dat het verschil tussen haar en die meisjes zo groot was als
dat, hetwelk bestond tussen hem en de onnozele fatten, die hem omringden; en in
dit verschil met de anderen, dat haar des te meer op hem deed gelijken, besefte hij
een nieuw aanrakingspunt van hun karakter, een schier volkomen gelijke stemming
van gevoelens en van neigingen. Hij dacht opnieuw, met een geestdriftige ontroering,
aan de ernstige gesprekken, die zij zo dikwijls samen hielden, aan hun hartstochtelijk
redetwisten over de wetenschappelijke werken, die hij haar leende, en die zij begreep
en liefhad. Hoe vaak hadden zij samen niet met gloed gesproken over zijn geliefde
studiën van Criminele Antropologie! Met wat een trillende belangstelling kon ze
naar hem zitten luisteren toen hij haar,
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in zijn uren van ontboezeming, in die momenten wanneer hij nog geloofde aan de
mogelijkheid van een herschepping en gelukkiger toekomst, de grote en hoge, in de
moderne rechtsgeleerdheid te volbrengen omwenteling uiteenlegde: een wetboek
van strafrecht, op de grondslag van de wetenschap gevestigd; de pathologische
opzoeking en uitlegging van de misdaden; de misdadiger beschermd als een zieke,
een produkt van erfelijkheid en sociale levenskring; een magistratuur, gekozen uit
de verstandigste en meest ontwikkelde geleerden, geleerden die de ziel van de mens
zouden kennen zoals zij 't lichaam kenden, die alle mogelijke studiën zouden gedaan
hebben, die wijsgeer en geneeskundige zouden zijn alvorens doctor in de rechten te
worden; kortom een magistratuur, niet meer samengesteld uit de mislukten van de
balie, maar een grote, verlichte magistratuur, van de hoge en vreselijke
verantwoordelijkheid van haar zending waardig! Hoe had hij haar niet verbaasd en
ontroerd toen hij haar eens, in een gesprek van wetenschappelijke aard, met de
bewijsstukken in de hand, het schier algemeen verspreid vooroordeel ontnomen had,
dat het huwelijk tussen bloedverwanten. [o, waarom had hij daar weer een voorbeeld
gekozen dat juist op hen beiden toepasselijk was?] doorgaans mismaakte of ontaarde
kinderen voortbracht, en haar integendeel overtuigd dat zulke huwelijken in staat
waren een generatie te verbeteren en te versterken, op voorwaarde, dat de echtgenoten
beiden een volkomen gezond lichaamsgestel bezaten, zonder aangeboren smet.
En het was weer, in een halsstarrige behoefte zijn andere gevoelens te bedwingen,
een ernstige verhandeling, die hij haar voorhield, nu zij allen, uit het gras opgestaan,
een wandelingetje om het kasteel en door de bossen maakten. Naar aanleiding van
een historische anekdote, door mijnheer Poulard opgerakeld, namelijk de plundering
en afbranding van het kasteel van Lauwegem door het in opstand geraakte gepeupel
op het einde van de zestiende eeuw, onderhield hij Raymonde en Hody, die steeds
zwijgend met hen meeging, over een nieuwe en merkwaardige studie van de
vermaarde Franse dokter Tarde, betreffende de collectieve misdaden van de menigte.
Hij schilderde hun die grote misdaden af,
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gemeenschappelijk gepleegd door volkshopen, die een geheime aantrekkingskracht,
een zelfde geloof, een zelfde hartstocht tot het bereiken van een zelfde doel verenigt.
Hij toonde hun aan, hoe de criminele aanleg, machteloos of onbewust in het alleen
op zichzelf staande individu besloten, zich in de gemeenschap van de criminele groep
verscherpt en versterkt, zodat de collectieve criminahteit van de in een gezamenlijk
aangevangen daad betrokken misdadigers, steeds ver boven het middelmatig peil
van hun afzonderlijke criminaliteit zal staan. Zo ook, door diezelfde oorzaak van
gemeenschappelijke, meeslepende kracht, gebeurde het zeer vaak dat de criminele
daden van een menigte, ver het oorspronkelijk beoogde doel en de gestelde grenzen
overschreden. Bijvoorbeeld, toen de heffe des volks, door een gruwelijke hongersnood
in oproer geraakt, met de wilde kreet: Brood! Brood! het kasteel van Lauwegem
aanviel en dit stormenderhand bemachtigde, vergenoegden de muitelingen zich niet
met zich meester te maken van al de eet- en drinkwaren, die zij vonden; met de kelder
leeg te plunderen en op de plaats de paarden en hoornbeesten te doden, die zij in de
stallen van 't kasteel en van de boerderij aantroffen: hun woede, het instinct van
wraak en verwoesting, uit hun langdurige folteringen ontstaan en door de
baldadigheden, die zij pleegden, tot het toppunt gestegen, deed hun ook de eigenaar
van het kasteel vermoorden, zijn vrouw en dochters verkrachten, de meubels aan
stukken slaan, heel het kasteel in brand steken, het tot de grond verdelgen, in hun
blinde drift zelfs het grootste deel van de levensmiddelen vernietigend, die zij er
waren komen veroveren.
Zij waren in een lange, lijnrechte eikendreef gekomen, waarvan de donkere, hoog
door elkander gestrengelde kruinen een soort van gewelf vormden, waarvan het ene
uiteinde uitliep op de schitterend rode achtergevel van 't kasteel en het andere op de
zonnige uitgestrektheid van de weiden. Rechts en links, achter de sloten, strekten
zich dichte wouden uit; en de zon, die langzaam, in een weergaloze glorie naar het
westen daalde, wierp hier en daar, over de lommerige dreef en haar met mos begroeide
randen, brede schuinse vlekken van tintelend purper en groenachtig goud.
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Zij waren opnieuw een weinig achter, vol van hun gesprek, soms een ogenblik
stilhoudend om met meer nadruk iets te zeggen, René, gans opgewonden, gans
aangegrepen door het onderwerp, Hody steeds kalm en peinzend, het hoofd gebogen,
de hand aan de kin, de opmerkingen schaars, zijn starende ogen onder de blonde
saamgetrokken wenkbrauwen strak vóór zich op de grond gevestigd; terwijl Raymonde
sprakeloos luisterend tussen hen beiden ging, de boezem lichtelijk jagend, een zweem
van beurtelings afwisselende bewondering, gelatenheid en weemoed op het aangezicht.
En vóór zich heen, in de allee, beurtelings badend in zonneglans of in schaduw
gehuld, zagen zij de vrolijke schaar toeristen lopen: aan 't hoofd, arm in arm en dicht
tegen elkaar gedrongen, Blanche Serruijs en haar verloofde; daarna Liefmans, Lateur
en Wennemackers, fladderend rond de schitterende groep jonge meisjes, en eindelijk
de bedaarde lieden: mijnheer Poulard, de benen krom, de armen Open, gewichtig
redekavelend met de fikse, vastberaden aan zijn zijde stappende mevrouw Blondiaux;
mijnheer Blondiaux, de juffrouwen Dufour en de Boudins in groep daarnaast, gevolgd
door mister Winton en Bébé Lechat, de eerste lang, de tweede klein, die nu de
reusachtige, door het aanzienlijk verschil van hun gestalten schuins naar Bébé
afhellende tenen korf droegen. Van tijd tot tijd sprong uit het bos een haasje, dat een
ogenblik met gespitste oren in het verschiet van de allee op zijn achterpoten bleef
stilzitten; hier en daar, onder de bramen, vernamen zij 't geritsel van een kruipend
dier, dat langs de rand van de droge sloten wegsloop.
Meer en meer opgewonden voer René thans voort:
- Die studie van Tarde is prachtig; alleen vind ik het jammer, dat de vermaarde
socioloog, hierin het eens met Ibsen, de gemeenschappelijke daden en manifestaties
van een menigte als een schier uitsluitend achteruitwerkende kracht beschouwt en
niet schijnt aan te nemen de plechtige grootsheid, de macht van waarheid en
vooruitgang, die toch somtijds spruit uit die grote eenstemmigheid van een zelfs
criminele menigte. Indien ik met Tarde moet erkennen dat een menigte, in haar
collectiviteit als individu beschouwd, als beschavende kracht beneden het gemiddeld
peil staat van de
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afzonderlijke elementen waaruit zij samengesteld is, mij schijnt het toch, dat die
ruwheid zelf dikwijls een grote en edele, soms als het ware onbewuste overtuiging
tot grondslag heeft, en dat, uit die uiting van de blinde kracht van een woedende
volksschaar, somtijds een gelouterd licht straalt, dat in zijn schijnbare barbaarsheid,
een heerlijke, grootmoedige conceptie openbaart. Heeft men niet, om een voorbeeld
aan te halen, de door het oproerig volk tijdens de Franse Omwenteling gepleegde
gruweldaden vergeten, om zich nog enkel de grote weldaden, uit vele van deze
gruwelen gesproten, te herinneren? En vernieuwt hetzelfde verschijnsel zich lieden
ten dage, in mindere mate, niet gedurig? Toen onlangs het volk in de straten vocht
om het stemrecht te bekomen; toen het de brand van de vernieling stichtte; toen het
dom en blindelings omverwierp, plunderde en verwoestte, toch streed het, dwars
door zijn misdaden heen, en al zal ook de verkregen uitslag een teleurstelling wezen,
tot het bekomen van iets rechtvaardigs. Het was, in de grond, een beschavende macht,
in plaats van een louter barbaarse. En is het niet, afgebakend door gebeurtenissen,
die de oppervlakkige aanschouwer slechts de tijden van primitief barbarisme
herinneren, dat zich, in een schitterende en vervaarlijke horizon, de baan van de
vooruitgang naar een gelukkiger, rechtvaardiger samenleving uitstrekt en verbreedt?
Is het oproerig volk soms niet gelijk de onbewuste stormgolf, die, na verdelgd te
hebben, een schat op het strand werpt?
Hij zweeg, schudde het hoofd met een zonderlinge glimlach, gans ontroerd, het
oog gevestigd op de wemelende groep van de vóór hen heen, onder het donker
kruingewelf voortwandelende tochtgenoten.
- O! hernam hij na een ogenblik, met een stem trillend van teruggehouden
ontroering en geestdrift, - er zijn in dat vak nog zoveel schone dingen te volbrengen,
nog zoveel grote, nieuwe, juiste edele gedachten te ontwikkelen.
Hij zweeg opnieuw, een bittere plooi om de mond.
- Ja, zoveel schone dingen, hervatte hij met zijn treurige hoofdschudding, - indien
de geest maar wat vrijer, wat geruster was; indien het leven maar wat meer ontslagen
was
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van allerlei kommer en smart; indien de mens maar wat beter en volmaakter, en
daardoor gelukkiger zou zijn.
Hij werd een weinig rood bij het uiten van deze zo oprechte, hem ontsnappende
bekentenis; hij beet zich op de lippen en zag Raymonde tersluiks aan, terwijl ze nu
stilzwijgend naast elkander voortstapten.
Haar mooi gelaat had zich opnieuw als met een zweem van peinzende, treurige
ernst bedekt; een snellere jaging deed haar boezem op en neer gaan en haar gestalte,
in het rooskleurig zomerkleed, tekende zich gans duidelijk, met een aanbiddelijke
zwierigheid af, tegen het sombergroen van de heesters, waar zij, het geluid van haar
voetstappen onhoorbaar op het gladde mos, als het ware voorbij scheen te zweven.
En voor de tweede maal ontstond in hem, met een almachtige intensiteit, het
bewustzijn hoezeer zij voor hem de enige gewenste en gedroomde vrouw zou zijn.
O, wat zou hij haar bemind, aangebeden hebben! Wat zou hij bij haar gelukkig,
gelukkig geweest zijn! Wat voelde en besefte hij met welke lichte, strelende hand
zij voor hem de wederwaardigheden en de hinderpalen van het leven uit de weg zou
geruimd hebben! O, en met welke moed, met welke gloed zou hij, door haar bemind,
geholpen en gesteund, niet gewerkt hebben aan zijn geliefde studiën, aan het uitvoeren
van zijn verlieven concepties en gedachten! Helaas, het kon, het mocht niet zijn! Het
kon niet, het kón niet; hij had zijn levenslot verbeurd: de andere, altijd de andere
bekleedde de plaats van Raymonde in zijn leven.
Opnieuw keek hij haar aan; en op haar angstiger wordende gelaatstrekken meende
hij nogmaals duidelijk te lezen, dat zij aan dezelfde gedachten en gewaarwordingen
als hij ten prooi was; dat zij, die het geheim van zijn leven kende, op ditzelfde
ogenblik, evenals hij, van haar standpunt, de aarzelingen en bezwaren, die hem een
huwelijk met haar als onmogelijk deden voorkomen, voor haar geest inriep en
ontleedde. En in deze door hem intuïtief geraden en gevoelde bekommering, die zich
zo vlijmend in een uitdrukking van angst en smart op haar verbleekte gelaatstrekken
aftekende, werd hij nogmaals, en met een toenemend gevoel van wanhoop en
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tederheid, aangegrepen door die rampzalige en zwijgende, zolang verborgen liefde,
welke zich nu opeens had ontsluierd, in haar gefolterd hart beurtelingse schokken
van hoop en van vertwijfeling verwekkend.
Plotseling werden zij gewaar dat ze zich alleen bevonden in de lange dreef. Hody
was verdwenen, en, als bij toverslag, terwijl ze zich herinnerden dat hij de anderen
in een zijlaan gevolgd had, begrepen zij ook dat hij, eindelijk hun wederzijdse
ontroering bemerkend, opzettelijk aldus gehandeld had, om hen alleen te laten. Zij
werden beiden rood bij die gedachte, keerden zich werktuiglijk om en bleven pal
staan, met kloppend hart luisterend naar de scherpe kreten waarvan de overige
toeristen het woud deden weergalmen, teneinde de achterblijvenden te verwittigen
van de richting, welke zij genomen hadden.
Een lichte huivering greep hem aan, hij sprak, met een veranderde, vreemd
klinkende stem, terwijl zijn ogen als verschrikt op haar gevestigd bleven:
- Zij gaan tot aan de ‘Duivelseik’, geloof ik?
- Ik geloof het ook, antwoordde zij werktuiglijk, in ontroering fluisterend, het
lichaam insgelijks als door een huivering van koude geschud.
Langzaam waren zij op hun weg teruggekeerd. Hij droeg haar licht zomer manteltje
over de arm, hij vroeg haar, als om zich een houding te geven:
- Gij krijgt het een weinig koud en de zon is reeds onder; zoudt gij uw manteltje
niet aantrekken, Raymonde?
En in dat enkel woordje ‘Raymonde’ lag een zó tedere, onbewuste streling, dat
onvrijwillige tranen in haar ogen kwamen, terwijl zij met een zwakke stem
antwoordde:
- Ja, ik wil wel, ik heb het een beetje koud.
En zij bleef staan.
Beiden waren schrikkelijk bleek geworden en de stilte, enkel gestoord door het
verneembaar hijgen van hun adem, had iets plechtigs in de eenzaamheid van het
omringend woud, badend in avondglorie.
Hij stak haar het manteltje toe. Doch daar zij het niet dadelijk nam en eerst de
mouwen van haar japon in effen plooien streek:
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- Wil ik het over uw schouders leggen? vroeg hij, met zijn vreemde, doffe,
verkroppende stem.
- Alstubelieft, fluisterde zij.
Hij naderde tot haar, het licht, gemskleurig, met gemskleurig satijn gevoerde
manteltje in zijn beide handen. Zij konden haast niet meer spreken; zij handelden
beiden als in een droom, als onder de invloed van een geheime, noodlottige,
onweerstaanbare macht. Zij wisselden, doodsbleek, een lange diep peilende blik,
terwijl hij haar, met bevende hand, het manteltje over de schouders legde. Zijn
aangezicht was zó dicht bij het hare dat hij er de warmte van gevoelde en de troeblante
geur inademde, die als een atmosfeer van zachte wellust om haar zweefde.
- De kraag op? vroeg hij, de keel droog, de stem hikkend. En terwijl hij, zonder
op haar antwoord te wachten, de kraag opzette, roerden zijn vingers, in hun herhaalde
bewegingen, telkens de kleine kroezellokjes van haar blanke hals en het satijn van
haar wangen aan.
- Is 't goed zo? is 't goed zo? sprak hij met een meer en meer geworgde stem,
instinctmatig, onbewust, zonder noodzakelijkheid, als een streling zijn beweging van
de kraag overeind te zetten herhalend, terwijl hij, sidderend door al zijn ledematen
in die vleselijke aanraking, die hij de ganse dag, met een soort van superstitieuze
angst, vermeden had, al zijn krachten en voornemens voelde wankelen. En plotseling
bezweek hij onder de bekoring. Plotseling bleven zijn open handen tegen haar wangen
gedrukt, zijn aangezicht neeg gans naar 't hare, een onoverkomelijke, om zo te zeggen
magnetische aantrekkingskracht drukte zijn mond op haar mond, toen op haar wangen,
toen weer op haar mond, toen nogmaals op haar wangen, haastig, koortsig, terwijl
zijn verwilderde handen haar middel omstrengelden en haar lichaam tegen 't zijne
trokken en zijn verkleurde lippen, in zuchten van een onuitsprekelijke tederheid,
stamelden, herhaalden: - O Raymonde, lieve, lieve Raymonde, ik aanbid u! Help
mij, red mij, Raymonde; gij, gij alleen, Raymonde, gij kunt, gij zult mij redden!
Zij verweerde zich niet. Zij had, onder het vuur van zijn strelingen, instinctmatig
de ogen gesloten en hield het hoofd
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een weinig achterover geheld, de armen lam, de rode mond weerloos half open, als
om er de goddelijke extase van haar sensaties mee op te slurpen. De tijd van enkele
seconden duurde het. Plotseling werden haar armen stram, zij duwde hem weg, eerst
zachtkens, weldra beslist, onder de invloed van de terugkeer tot de werkelijkheid.
Hij het haar los, en met een soort van schrik, keken zij elkander aan. Tussen hen
kwam plotseling het denkbeeld, het spook van de bestendige hinderpaal, welke hen
van elkander scheidde en die zij in het vuur van hun liefde een ogenblik vergeten
hadden, weer opgerezen: het spook van de andere!
In zijn ontsteltenis begreep René de betekenis van de blik vol smart en verwijt,
die Raymonde op hem vestigde. Onstuimig naderde hij weer tot haar en strekte
plechtig de rechterhand uit, als om een eed af te leggen:
- Raymonde, gij kent mijn leven, sprak hij in korte, afgebroken zinnen. - Antwoord
oprecht en onbeschroomd op deze vraag: houdt ge genoeg van mij om mijn vrouw
te worden, als ik u zweer dat ik voor eeuwig van de andere scheid?
Hij deinsde verschrikt achteruit, uit afschuw voor de woorden die hij daar had
uitgesproken. Het kwam hem voor alsof hij het niet was, die zo sprak, maar wel een
monster dat aan hem zijn stem ontleende, een boosaardige almacht, die zich in hem
incarneerde, hem overweldigde, hem dwong zó te spreken. Werktuiglijk kwam hij
tot haar terug, greep weer haar handen vast, herhaalde, met die stem, die hij niet meer
als de zijne herkende:
- Houdt ge genoeg van mij om mijn vrouw te worden, als ik u zweer dat ik voor
eeuwig van de andere scheid?
Het was de eerste maal dat hij haar rechtstreeks zijn fout bekende; de eerste maal
dat hij haar openhartig over zijn intiem, beklagenswaardig leven sprak. En die
woorden klonken nu zó zonderling, zó vreemd; die bekentenis van een andere,
vroegere liefde, zó onmiddellijk volgend op de onweerstaanbare ontboezeming van
beider tederheid, had iets zó onrustbarends, zó wanluidends in zich, dat zij van angst
en afschuw huiverde, terwijl zij naar hem luisterde en keek. Voor de eerste maal van
haar leven, nu zij haar bestaan om
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zo te zeggen aan het zijne reeds verbonden voelde, nu, in dit ogenblik van opbruising
en overspanning van haar ganse wezen, kreeg zij op haar beurt de heldere en
schrikkelijke visie van de onpeilbare afgrond, waarin zij op de rand nog staande,
maar ook bereid erin te vallen, hem liggen zag, worstelend met de machteloze woede
der wanhoop, tegen een sombere, geheime macht, die er hem vastgeketend hield. En
't was te veel voor haar; zij schrikte instinctmatig achteruit. Haar ogen sloten zich,
als om de afschuw van het visioen dat haar aanlokte niet meer te zien; een huivering
schudde haar van het hoofd tot de voeten; zij strekte haat beide armen uit, met een
gebaar van zelfverdediging en smeking, stamelend:
- O zwijg, zwijg! Wat ge gedaan hebt, wat we gedaan hebben, is slecht! Wij hadden
het nooit mogen doen!
Hij maakte een gebaar van wanhoop. Hij greep, schier met geweld, haar handen
weer vast, viel op zijn knieën, smeekte vuriger, dringender, met stugge
hardnekkigheid, in zijn wilde greep naar het geluk de hinderpaal, het schrikkelijk
fantoom bezwerend:
- O Raymonde, lieve Raymonde, spreek zo niet! Doe mij niet wanhopen voor
eeuwig, dompel mij niet weer in mijn afgrond van vertwijfeling! Zeg, Raymonde,
antwoord mij: als ik voor altijd van de andere scheid, zult ge dan mijn vrouw worden?
Een nieuwe rilling deed haar beven, zij bleef een ogenblik nadenkend, het
aangezicht pijnlijk verwrongen, worstelend tegen de afschuw van haar mysterieuze
angst. Toen, na enkele ogenblikken, haar hand losmakend uit de zijne, antwoordde
zij langzaam met een doffe stem, als vernietigd door haar eigen woorden:
- Ja... indien het nog mogelijk is; maar - en opnieuw wendde zij het hoofd van
hem af - ik vrees, ik vrees, nu eensklaps - ik weet niet waarom - dat het niet meer
mogelijk is!
Hij maakte nogmaals een hevig gebaar, als om een vijand af te weren; hij vatte
nogmaals onstuimig, alles vergetend, haar beide handen in de zijne:
- O jawel! jawel, het is nog mogelijk, en 't zal, en 't moet,
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ik zweer het! Van nu af is 't een onherroepelijk volbracht feit. O, gij zult mij redden,
ik voel het; gij zult mijn beschermengel in het leven zijn! O, verstoot mij niet,
Raymonde; laat mij hopen, laat mij genezen, geef mij moed, versterk mij door een
kus! Zeg, Raymonde, geef hem mij, die kus! Zeg, wilt ge? wilt ge?
Hartstochtelijk sloot hij haar weer in zijn armen en kuste haar in een stomme
aanbidding op de mond en op de wangen. En zij had de macht niet meer hem te
verstoten, zich te verdedigen. Zij gaf hem de kus, die hij haar afsmeekte; en plotseling
barstte zij los in overweldigende tranen, het hoofd op zijn borst gezegen, vernietigd
van ontroering, tederheid en smart.
Uit de diepten van het in avondglorie badend woud, steeg luider het geroep van
de kameraden. Dit bracht hen eindelijk tot het besef van de werkelijkheid terug. Zij
heten elkander los. René antwoordde met een kreet, die als een gil van angst onder
het plechtig gewelf van de kruinen galmde; en bij de laatste gloed van de ondergaande
zon, die, in een nevelig, doorschijnend waas gehuld, als een apotheose van purper
en goud in het verschiet van de stille, groene wouden brandde, droogden zij hun
tranen af, en sloten zich weer, nog gans geschokt en bevend, bij de wachtende,
verwonderde groep van hun gezellen aan.
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VI
O, die terugkeer naar de stad; dat lange wachten op de trein, neerzittend op houten
banken, of heen en weer wandelend op het perron van 't kleine station, de blik
gevestigd in de schemering op de veelkleurige, melancholiek blikkerende lichtjes
van de seinpalen; die gedwongen menging in het gewoel van de opgetogen kameraden;
die verplichting een werkdadig deel eraan te nemen, terwijl het in 't hoofd bruiste
van gedachten, terwijl het hart beurtelings als in een schroef van angst en twijfel
werd genepen, of onweerstaanbaar jubelde onder een uiterst scherpe opstorming van
geluk; en de verplichting kalm te blijven, kalm en schijnbaar onverschillig, terwijl
zij, naast elkaar in de coupé gedrongen, elkanders lichaam als het ware voelden
branden, met de onstuimige, schier onuitstaanbare begeerte elkander nog en nogmaals
te omhelzen, o wat een lange, vreselijke foltering voor René en Raymonde!
Zij hadden de gelegenheid niet meer, nog een enkel vertrouwelijk woord te
wisselen; zij namen afscheid van elkander vóór het station, te Gent, waar haar mama
Raymonde was komen afwachten, met een lange, vurige drukking van de hand en
een peilende blik van ontroering en liefde, te midden van het gejoel van de andere,
afscheid nemende toeristen nog vluchtig deze enkele woorden wisselend, waarin de
ganse nog te komen ontboezeming van hun gevoelens was samengevat:
- Tot morgen, Raymonde, tot morgen.
- Ja, René, tot morgen, tot morgen.
Hij zag haar verdwijnen, zo mooi en elegant in haar roze zomerldeed dat, tegen
de helderheid van het gaslicht, duidelijk afstak bij het somber toilet van haar moeder.
Op de hoek van het stationsgebouw wendde zij nog eens het hoofd om
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en keek hem aan; en toen stond hij alleen, alleen met zijn onstuimige sensaties en
gedachten, alleen vóór de enormiteit van de daad die hij begaan had. Hij ging enkele
stappen ver, recht vóór zich heen, het hoofd gebogen, als duizelig ondereen slag.
Maar er was te veel beweging rondom het station; het was hem onmogelijk, in het
gewoel van de voetgangers en rijtuigen zijn gedachten te verzamelen en te ontleden;
hij had eenzaamheid nodig, eenzaamheid en duisternis. En werktuiglijk sloeg hij een
stille, ternauwernood verlichte zijstraat in. Na enkele passen bleef hij stilstaan en,
de starende blik recht vóór zich uit op de grond gevestigd, sprak hij halfluid, als in
een droom:
- Nu dringt zich de scheiding met Lucie onverbiddelijk op; de bepaalde,
onvermijdelijke, ogenblikkelijke scheiding!
Hij drukte de hand tegen zijn voorhoofd, als voelde hij zijn schedel barsten; hij
zag, de ogen gesloten, een tijdperk van uiterste strijd zich voor hem openen, een
strijd, waaruit hij, overwinnaar of overwonnen, niet zou geraken zonder diepe,
ongeneesbare wonden geslagen of ontvangen te hebben.
Want ditmaal was het niet meer alleen de verlegenheid voor zijn toekomst, het
zelfzuchtig bekommerd zijn om eigen waardigheid, de wanhopige opstand tegen de
noodlottige macht die hem in de afgrond sleepte, die hem de scheiding van Lucie
als een dringende plicht oplegde; het was nu ook zijn liefdesbekentenis aan Raymonde,
de plechtig gegeven belofte, met de gruwelijke onuitstaanbare gedachte ook háár te
bedriegen en in haar pasgeboren hoop en heil te knakken, door, al was 't ook maar
een enkel ogenblik, deze eed te schenden. En in deze gedachte aan Lucie, met het
overweldigend schrikbeeld van de toestand waarin zij zich nu wellicht, o
waarschijnlijk, o zeker bevond, voelde hij zich een ogenblik bepaald verloren. Hij
slaakte een sombere noodkreet; het denkbeeld van zijn minnares met dat te komen
kind, rees als een wraak en een vernieling vóór hem op; hij voelde, sterker dan ooit,
in een bewustzijn van machteloze, nutteloze strijd tegen de onverbiddelijke logica
en de rechtvaardige straf van het noodlot, de knelling van de banden die hem aan
zijn verleden, kluisterden, die akelige banden, in den beginne zo los en zo licht, die
hij zichzelf met zoveel gretige
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lichtzinnigheid gesmeed had, denkend ze te kunnen breken als hij wilde, en die met
de jaren sterker dan staal geworden waren, zó sterk dat zij niet meer konden verbroken
worden, zonder hen die ze droegen dodelijk te kwetsen.
Machinaal, het hoofd in somber nadenken gebukt, stapte hij steeds verder, zonder
doel, zonder te weten waarheen. Bij tussenpozen bleef hij plotseling stilstaan, de
geest verward door bruisende gedachten, het hart als onder hamerslagen bonzend,
het aangezicht verwrongen, de uitgezette ogen strak vóór zich op de grond gevestigd,
als op een tafereel van afschuw. En met een zucht van angst begon hij toen weer te
lopen; in een huivering van gans zijn lichaam, toverde hij zich wéér de scène in de
dreef van Lauwegem-kasteel voor ogen: dit in zichzelf toch zo eenvoudig incident,
dat zomermanteltje, gelegd over de schouder van Raymonde, de aanroering, de
eenvoudige, om zo te zeggen onbewuste aanroering van haar huid met zijn vingers;
en plotseling daardoor, in het wisselen van een lange, peilende, sprekende blik; in
de prikkel van een scherpe, onweerstaanbare macht, de allesoverweldigende
ontboezeming van hun harten, de omhelzing, de wederzijdse bekentenis van hun
liefde; een korte, bliksemsnelle aaneenschakeling van spontane opwellingen en
gebeurtenissen, die, in het tijdsverloop van enkele seconden, gans het verleden
omvergeworpen, en onherroepelijk over de toekomst van beider leven beschikt had.
God! was het toch mogelijk dat het zo vlug geschied was! dat, als in een weerlicht,
als iets dat uit de grond sprong, eensklaps een toestand was verrezen, waarvan de
gevolgen niet meer te berekenen waren!
Een ijzing greep hem aan: zijn handen, zijn ganse lichaam sidderde, bij de fatale
gevolgtrekking tot deze gehate gedachte, die ook vroeger al zijn pogingen om met
Lucie te breken, verijdeld had: de droeve gedachte, het hartverscheurend bewustzijn
dat hij opnieuw, onvermijdelijk, onverbiddelijk moest doen lijden.
Lijden!... iemand zien lijden!... iemand doen lijd!... o, sombere fataliteit van 't
leven!... Wat een ellende!... wat een bewijs van de menselijke onvolmaaktheid, dat
akelig vermogen, een schepsel te doen lijd dat men liefheeft en
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zou willen gelukkig zien!...
Met welk recht wilde hij het arme, door hem verleide meisje verlaten, dat geen
andere steun dan hem had op de wereld!... Waarom, och, waarom toch moest de
mens immer tranen doen storten?... Waarom kon hij niet met moed en
onderworpenheid de rechtvaardig-noodlottige gevolgen van zijn verleden dragen en
in zich de stem van de zelfzucht smoren, die voor zijn geest de illusie van een
onverdiend en niet meer mogelijk geluk deed schitteren!... Waarom liep hij niet
dadelijk naar Raymonde toe, om haar op zijn knieën te smeken de scène van de allee
te vergeten, om haar de onmogelijkheid te bewijzen van hetgeen hij, in de
overweldigende vervoering van zijn hartstocht, haar gezworen had te zullen
volbrengen? En in de foltering en verwarring van zijn ziel nam hij schielijk zulk een
besluit. Ja, ja, hij zou er dadelijk heen lopen; hij zou haar spreken en smeken, en zij
zou de gevoelens, die hem daartoe aandreven, begrijpen; zij zou zich rekenschap
geven van de onoverkomelijke hinderpaal, die hen van elkander scheidde, en zijn
eerlijke, edelmoedige handelwijs zou hem misschien nog verhogen in haar achting
en zusterlijke liefde, de enige die tussen hen kon bestaan.
Maar bruusk hield een gedachte hem pal. Neen,... Raymonde zou hem niet
begrijpen;... want voor Raymonde was zijn maîtresse het eerlijk en onervaren meisje
niet dat hij verleid had: het was een lichtekooi, een slet gelijk zoveel anderen, une
de ces femmes, zoals Raymonde die in een gemengd gevoel van walg en schrik
eenmaal genoemd had. Wat gedaan, wat toch aan Raymonde gezegd? Zou hij haar
zeggen dat Lucie een eerlijk meisje was en hij haar verleider, hij de enige schuldige?
Maar dan zou Raymonde, in de rechtschapenheid van haar hart, verontwaardigd
wezen, dat hij eraan dacht haar te verlaten; verontwaardigd nog meer dat hij háár
van liefde had durven spreken, terwijl hij door zulke sterke banden aan een andere
verbonden was. Zij zou hem met verachting uit haar tegenwoordigheid verjagen; zij
zou hem verbieden, ooit weer het woord tot haar te richten. En die gedachte was hem
onuitstaanbaar. O neen, neen, hij durfde niet, hij kon niet, hij wilde niet! Hij mocht
er niet langer over nadenken, het was afgrijselijk, onmogelijk. En in
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een laatste, instinctieve opstand sloot hij de ogen, bood hij het hoofd aan het noodlot
en versterkte zich in zijn eerste besluit: de onoverkomelijke scheiding van Lucie ten
uitvoer te brengen.
Hij keek op zijn horloge. Tien uur. Het was nog niet te laat. Wellicht zou ze reeds
te bed liggen en slapen, doch hij zou haar wekken. Thans was het hem een behoefte,
een dringende, halsstarrige, egoïstische behoefte, onmiddellijk een oplossing te
hebben, om het even welke, om het even tot welke prijs. Haastig liep hij voort. Na
enkele minuten keerde hij links om en sloeg een lange, rechte, dode straat met schier
alle gelijke huizen in. Voor een daarvan hield hij stil. Hij had een sleutel uit zijn zak
genomen, hij opende de deur.
Een kleine hanglamp brandde smeulend in het eng, somberig gangetje; achter de
gesloten binnendeuren was het huisje stil en als verlaten. Met vlugge schreden,
hijgend, het hart bonzend, klom hij de steile, met een rode loper bedekte trap op. Op
het tweede trapportaal bleef hij stilstaan, snakte een ogenblik naar zijn adem, legde
de hand op de knop van de deur. Zij was reeds in het nachtslot, maar na een ogenblik
ontstond er een geluid in de kamer, als van iemand die zich hi zijn bed omkeert, en
een vrouwenstem vroeg, ietwat verdoft:
- Zijt gij het, René?
- Ja, antwoordde hij. En de klank van zijn stem was zó schor, zó geworgd, dat hij
er zelf van verschrikte.
De sleutel werd daarbinnen in het slot gedraaid, de deur ging open en hij trad
binnen.
Op het witmarmeren blad van 't beddetafeltje, naast de sponde, brandde een klein
lampje, waarvan het half ingedraaide pitje de tamelijk ruime en hoge kamer in een
vaag halfduister hield. Lucie, overeind gezeten, draaide het vlammetje spoedig op
en keek, in een gretigheid gemengd met angst, bij de schielijke vloed opflikkerende
klaarte, haar minnaar aan.
- Wat komt ge laat! ik was zó ongerust; ik wist niet meer wat te denken! sprak zij.
- Ik vroeg mij af of u wellicht een ongeluk...
Maar plotseling hield zij op en staarde hem aan met ogen

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

517
vol schrik:
- God! wat scheelt u! Gij zijt bleek! gij ziet er zó verwilderd uit! Is u een ongeluk
overkomen?
Zij had zich in haar bed half opgericht, haar zwarte lokken hadden zich over haar
schouders ontrold, haar hemd met kanten kraagje was op de blanke boezem gezonken.
Haar ronde naakte armen steunden op de kussens, haar aangezicht scheen wit als
marmer, haar schone, donkere ogen staarden hem met toenemende angst,
ondervragend aan.
- De zaak is, antwoordde hij met inspanning, dat de vrees voor tijdelijke scheiding,
waar ik u gisteren over sprak, - o, wat voelde hij zich laag, verachtelijk, terwijl hij
dat woordje tijdelijke uitsprak, - zich verwezenlijkt. Vanavond ontving ik een telegram
dat ik als medeopsteller voor het verslag van het congres werd gekozen en dat mijn
tegenwoordigheid, ginds, onmiddellijk wordt geëist: ik moet, deze nacht nog, om
halftwaalf, met de sneltrein, naar Duitsland vertrekken.
Hij werd rood van schaamte en wendde het hoofd, af voor de smartvolle,
ongelovige, zwijgend-verwijtende blik, die zij op hem vestigde. Voor de tweede
maal kwam de gedachte tussen haar en hem een afstand te leggen, hem overweldigend
voor de geest, en terzelfder tijd dat hij zijn leugen herhaalde, ontstond in hem het
bruusk voornemen ze gedeeltelijk uit te voeren: haar wezenlijk te ontvluchten, ja,
lafhartig te ontvluchten, om niet langer te moeten strijden, om geen getuige te moeten
zijn van het lijden en de wanhoop, die zij door zijn schuld zou uitstaan.
Hij had zijn hoed afgenomen en was die op de gueridon gaan leggen, als om zich
een houding te geven. Maar ogenblikkelijk, onder de spoorslag van de vrees die hem
boven alles kwelde, kwam hij tot haar terug, greep haar hand, en vroeg met doffe,
aarzelende stem:
- En hoe is 't met u?... vreest ge nog altijd?... nog geen verandering...?
Hij zweeg, stom van angst, de woorden haperend op zijn lippen, de ogen in
verwildering op haar bleek gelaat gevestigd, achteruitgedeinsd met een gebaar van
schrik, terwijl zij langzaam het gebogen hoofd schudde, ‘neen’ fluisterend.
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- Neen, neen, nog geen verandering, nog geen hoop..., werktuiglijk, met
toegeschroefde keel herhaalde hij die onheilspellende woorden, roerloos vóór haar
sponde als ter plaats genageld, met zijn meer en meer verschrikte ogen haar
gelaatstrekken ontledend. Een uitdrukking van diepe, onderworpen droefheid had er
de opgeschudde angst van de eerste ogenblikken vervangen. Zij hield, onder haar
lange, zwarte wimpers, de blik strak op het beddelaken neergeslagen en, steeds
stilzwijgend, steeds op haar beide handen geleund, scheen zij zich, als onbewust,
door een grenzeloze smart te laten bevangen. Meer en meer begreep zij dat hij loog,
voelde zij, dat er gebeurtenissen voorgevallen waren, die hij haar verborg, en dat
zijn woorden het preludium van een nieuwe scheiding waren. En wat haar bovenal
verschrikte, wat haar instinctmatig deed beseffen, dat zijn besluit ditmaal veel
ernstiger, veel hardnekkiger zou zijn dan vroeger, was juist die zó onbehendige
leugen, welke hij ter hulp inriep, hij die nooit loog, hij die niet liegen kon.
Het aangezicht van pijn verwrongen, de ogen strak, de handen krampachtig op de
rug ineengesloten, staarde hij haar nu ook stilzwijgend aan, van lieverlede door een
gevoel van eindeloze weemoed en medelijden aangegrepen. O, wat kende hij die
geknakte houding van onderworpen en wanhopige madonna! dat in zijn smart gebukte
hoofd met weelderige zwarte haren en lange, zwarte wimpers, waarin de langzaam
opwellende tranen als parelen bleven hangen! Hoe gaarne had hij haar alle leed willen
sparen! In welk een wanhopige smeekbede steeg uit hem, niettegenstaande het
schrikbeeld van de toekomst waarmee haar toestand hem dreigde, de kreet van gans
zijn ziel: niet te lijden, och God! niet te doen lijden! niet te zien lijden!
En vóór haar stom-geknakte houding van zinnebeeld van het Lijden, onderging
hij al de kwellende en knagende sensaties van de vorige avond. Zij kwam hem als
geheiligd voor; er straalde uit haar iets verlievens, bijna iets doorluchtigs, een
grootsheid van vrijwillig slachtoffer, die hem, de egoïst, de beul, met schaamte en
met wroeging overlaadden, die hem tot de tranen ontroerden, die hem schielijk voor
haar een onbekende, vrome eerbied inboezemden:
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- Lucie! Lucie! wees toch zo treurig, zo wanhopig niet. Denk niet dat ik u voor altijd
wil verlaten; neen, neen, ik houd van u en ik eerbiedig u, o, ik eerbiedig u, meer,
veel meer dan ik zeggen kan! Ik ga voor enkele dagen heen, ik zal terugkomen en,...
laat ons hopen dat alles dan wel zal zijn,... dat de kommer... de sombere onrust van
nu zal voorbij zijn... dat de toekomst ons troost en vrede zal brengen. Ik verzeker u...
ik zweer u, Lucie, dat ik u liefheb,... dat gij mij een zó groot, zó verheven gevoel
inboezemt... O, een gevoel van bewondering en eerbied,... een gevoel van iets hoogs
en plechtigs, dat ik nog nooit gevoeld had... dat ik zoëven heb gevoeld... voor de
eerste maal van mijn leven... O, een gevoel dat ik u niet kan ontleden,... dat ik zelfs
niet kan uitdrukken!...
Zo spreekt hij nu tot haar, haastig, koortsachtig, met tussenpozen van stilstand in
de geest en onderbreking in de woorden, zonder bijna te weten wat hij zegt in de
overweldigende aandrang van het onbekend gevoel, dat hem zó schielijk en almachtig
aangrijpt. En tegelijkertijd is hij opnieuw tot haar genaderd, heeft hij zijn beide armen
om haar heen geslagen en kust hij haar herhaaldelijk, zuchtend en bevend, het
aangezicht badend in tranen, in een kuise en eerbiedige effusie, met lange, zoete,
steeds herhaalde strelingen, onuitsprekelijke strelingen van medelijden, troost en
vroomheid, strelingen zó heilig, dat Raymonde, indien ze 't zag, er niet jaloers van
zou kunnen zijn; strelingen, zoals hij er haar nog nooit gegeven heeft, zoals hij er
nooit, nooit meer aan iemand geven zal.
En dan laat hij haar los en staat hij weer overeind, onsamenhangende, verwarde
woorden stamelend. Hij huivert door al zijn ledematen, hij ziet er gans vreemd, gans
verwilderd uit, hij leeft als in een abnormale atmosfeer, waar alles
onwaarschijnlijkheid en twijfel is; waar het onmogelijke zich met de realiteit verwart,
waar het beheer van zijn geestvermogens hem ontsnapt; waar een kracht, sterker dan
zijn wil en redenering, hem onbewust, als een kind, telkens opnieuw dezelfde
onsamenhangende dingen doet herhalen: dat hij voor enkele dagen weggaat, dat hij
terug zal komen, dat hij de akelige kommer van lieden hoopt te zien verdwijnen, dat
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zij hem schrijven moet, hem alle dagen schrijven, om hem met haar toestand bekend
te maken, en dat hij haar liefheeft, dat hij haar steeds beminnen zal en haar
eerbiedigen... o, haar eerbiedigen, meer, honderdmaal, duizendmaal meer dan hij
zeggen kan.
En bij haar onveranderlijk terneergedrukte houding, grijpt hem plotseling iets als
een sinister voorgevoel aan. Hij nadert weer tot haar, kust haar opnieuw, vertederd,
onstuimig, zegt en herhaalt haar instinctmatig, doch zonder zijn woorden verder op
te klaren, dat zij in zijn afwezigheid op haar gezondheid moet passen. En daarop
vlucht hij weg, walgend van zichzelf, geschokt tot in het diepste van zijn ziel door
al die tegenstrijdige gevoelens, gedwongen zich om zo te zeggen van haar af te
rukken, om niet, als in een aanval van hete zenuwkoorts, een daad van waanzin te
begaan, hij weet niet welke.
Buiten, na een uur zwerven in de duisternis van het verlaten stadspark, is zijn
besluit vast genomen. Hij wil vluchten, vluchten! Hij ontvlucht tegelijk Raymonde
en Lucie: de gedachte, een van beiden nu terug te zien, is hem onuitstaanbaar. Hij
loopt naar huis en schrijft aan Raymonde de leugen die hij aan Lucie gezegd heeft:
een dringend telegram dat hem als medeopsteller voor het verslag van het congres
naar D. terugroept. En hij zal werkelijk ginds heengaan, er zich verbergen als een
misdadiger, er de gebeurtenissen afwachten; en de aard van deze gebeurtenissen maar in zijn geschokte geest weet hij zelfs niet welke gebeurtenissen hij verwacht zal hem zijn toekomstige gedragslijn voorschrijven.
Hij pakt haastig wat kleren in, loopt naar het station, is weg.
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VII
Vier dagen folterende werkeloosheid in de verlaten eenzaamheid van een klein, uit
een tijdperk van ongewone bedrijdigheid en feesten komend Duits stadje; vier dagen
van zedelijke marteling, besteed aan een doelloos rondzwerven, aan een vruchteloos
strijden om de nare gedachten, die zijn geest bestormen, te verjagen; en dan, op een
morgen twee brieven, de ene van Lucie, de andere van Raymonde, samen naast zijn
bord gelegd, aan de ontbijttafel van 't hotel.
Snel, het rood der schaamte op de wangen, nam hij beide op en verborg ze in twee
afzonderlijke zakken, gekwetst door die toevallige samenvoeging, als door een
heiligschennis. En na een schijn van ontbijten, na een nutteloze poging zelfs om zijn
kopje thee te ledigen, stond hij van tafel op en verdween om zijn brieven te lezen.
Met welke gejaagdheid, met welke dorheid in de hijgende Jceel, met welke
siddering van zijn handen en van gans zijn lichaam scheurde hij de omslag van de
eerste, die van Lucie! Hij was kort en bracht hem hoegenaamd geen geruststellend
nieuws aan. Haar toestand bleef dezelfde en zij scheen diep ontmoedigd; alleen op
het eind kwam een zonderlinge zin voor, die hem, in zijn schijnbare vertroosting
zelf, instinctmatig ontstelde: ‘alle hoop,’ zo schreef zij, ‘is nog niet gans verloren,
alles zal wellicht veranderd zijn, nog vóór het einde van de week’.
Vol onrust stak hij de brief opzij en opende die van Raymonde.
Deze was lang, lang, lang. René doorliep hem eerst geheel met een jagende blik,
met een angstig verlangen om er terstond de algemene zin van te vatten. Doch dit
was hem niet mogelijk: de fragmenten die hij las schenen met elkaar in strijd; enkele
woorden staken hem de ogen uit; ganse vol-
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zinnen waren als van betekenis ontbloot. Hij werd toch eindelijk wat bedaarder, hij
slaagde erin zich geheel en al, op geleidelijke wijze en met gespannen aandacht, in
zijn lezing te verdiepen.
Het was de onvermijdelijke reactie tegen haar eerste, impulsieve en als het ware
onbewuste uitbarsting van tederheid; de reactie van de verschrikte koele rede tegen
de lamme zwakheid die haar, overwonnen, in zijn armen had doen vallen, ginds, in
de bekoring van de eenzaamheid, onder de oude prachtige bomenkruinen van
Lauwegem-kasteel.
O, wat een plotselinge omwenteling in haar! Wat was er geworden van die geest
van toegevende verdraagzaamheid, waarmee zij totnogtoe het intieme leven van
René beoordeelde? Thans verschoonde zij niet meer, met de glimlach van de
verzoening op de lippen, wat ze destijds zijn jongelingszonden noemde. Neen, neen:
haar hart schreide van smart en angst bij de gedachte aan die andere, aan die
hinderpaal van zijn leven, die nu ook plotseling het onheilspellend donker punt in
haar pasgeboren geluk geworden was. In het instinctief en schrikbarend bewustzijn,
dat die akelige band van vroeger, alvorens te breken, niet alleen voor hem, maar ook
voor haar een oorzaak van gruwelijk lijd zou wezen, greep haar een soort van wanhoop
aan, zo onbezonnen en zo onvoorwaardelijk haar hart verpand te hebben; en in
woorden vol droefheid verweet zij hem nu ook wat hij zichzelf gestadig verweet:
dat hij haar van liefde had durven spreken, alvorens bepaald van de onheilsbanden
van 't verleden verlost te zijn. Zij toonde zich wreedaardig, onverbiddelijk,
onrechtvaardig tegen hem. In haar angst en haar spijt stelde zij hem alléén
verantwoordelijk voor al 't gebeurde; zij wilde niet bekennen dat zij er de minste
schuld in had; en onophoudelijk, met een kwellende, folterende obsessie, kwam zij
op dat énig vraagpunt, op dat onverjaagbaar schrikbeeld van die onbekende hinderpaal,
van ‘die vrouw’, zoals zij haar noemde, steeds terug.
Wat zou hij nu doen met ‘die vrouw’? Hoe zou hij het aanleggen om van ‘die
vrouw’ te scheiden, en hoe zou deze de noodzakelijkheid van de bepaalde scheiding
aanvaarden? Zou hij haar door de macht van 't geld bedaren? Zou hij het
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haar geven op het gevaar af, zijn eigen toekomst op het spel te zetten en zijn huwelijk,
van een materieel standpunt, bijna onmogelijk te maken? Of zou ‘die vrouw’ zich
door niets laten verlokken, door niets laten bedaren? Zou ze zweren zich op hem te
wreken; zou zij hem, en wellicht ook haar, Raymonde, op de hoek van een straat,
afwachten en vitriool in hun aangezicht werpen; of zou ze, op de dag van zijn
huwelijk, als de huwelijksstoet uit de kerk kwam, publiek schandaal maken, hen
beiden in de straat beledigen, door het honend en jouwend gepeupel opgeruid en
toegejuicht? Alles zag zij nu in de zwartste kleuren; de somberste en onheilspellendste
voorgevoelens overweldigden haar, sinds haar eigen geluk en haar eigen rust op het
spel stonden. En zij was vol wantrouwen; in de overdrevenheid van haar smart scheen
zij zelfs aan zijn oprechtheid te twijfelen, aan zijn bepaald voornemen, met ‘die
vrouw’ te breken; en zij kon ook de reden van die plotse terugkeer naar Duitsland,
die vlucht, zonder een woord van afscheid of vaarwel, aannemen, noch begrijpen.
Zij hechtte slechts een beperkt geloof aan zijn voorwendsel, daar als medeopsteller
van het verslag te zijn geroepen; zij liet hem duidelijk verstaan dat hij gevlucht was,
gevlucht om ‘die vrouw’, altijd, altijd om die vreselijke vrouw!
En op het einde van haar brief was het als een kreet van opstand in de foltering.
Wie was ze dan toch eigenlijk, ‘die vrouw’, die onverschillige van gisteren, die
geduchte en almachtige van lieden? Was ze dan toch zo buitengewoon mooi, zo
buitengewoon aantrekkelijk, dat een jongeling van zijn verstand en opvoeding voor
haar zijn goede faam en toekomst verbeurde? Of was het om haar slechtheid, om
haar depravatie, dat hij zó sterk aan haar gehecht was? Want enfin, men moest slecht
en verdorven zijn, men moest alle gevoel van eerbaarheid en schaamte verloren
hebben, om, zoals zij, in onechtelijke gemeenschap, met een jongeling te leven! En
deze gedachte was haar zó aanstotelijk dat haat en minachting zich in haar gramschap
mengden. Ja, zij verachtte hem en meteen verachtte zij zichzelf, omdat zij hem
beminnen kon, wetend hoe hij geleefd had. O, indien zij later ongelukkig was, zij
zou het wel verdiend hebben! Zijzelf moest
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bedorven zijn, om een bedorven mens als hem te kunnen liefhebben.
En ondanks alles had zij hem toch zo innig lief! Onweerstaanbaar, in de laatste
regels van haar brief, openbaarden zich weer haar liefde en goedhartigheid in de
ontzenuwende verzwakking van de smart en van de tranen. Ach, waarom toch waren
zijn hart en zijn lichaam niet rein en ongeschonden meer zoals zijzelf was! Het zou
zo goed, zo goddelijk zoet geweest zijn elkander te beminnen met een enige en eerste
liefde, voor altijd aan elkander te behoren zonder ooit gefolterd te worden door de
gedachte dat een van beiden reeds bemind had, een andere had toebehoord! Waarom
toch konden de jonge mannen niet leven als de jonge meisjes? Waarom was het dat
allen, of bijna allen, en zo vaak de verstandigsten en in alle andere opzichten de
besten, zich aldus weggooiden? Was het dan volstrekt, volstrekt noodzakelijk,
onvermijdelijk? Was de gedachte van de smart, die zij door hun wangedrag aan
dierbare naastbestaanden berokkenden, de gedachte aan de tranen en soms aan het
bloed, die door hun schuld gestort werden, de gedachte aan de misdaad, die zij
bedreven, en aan de boetedoening, die zou volgen, dan waarlijk toch nog machteloos
om zulk een beklagenswaardige losbandigheid, zulk een dodende, alles vernielende
morele verdwaling te beteugelen? Ach, als het waarlijk zo was, wat een ellendig iets
was dan toch het leven.
René stond als het ware duizelig van droefheid, onttovering en verbaasdheid toen
hij die brief gelezen had. Hij voelde zich zó gedemoraliseerd, zijn wanhoop was zó
overweldigend, dat hij plotseling in tranen losbarstte, als een kind. Hij kon de bruuske
omwenteling, die in Raymondes ziel ontstaan was, niet beseffen, niet begrijpen. Hij
waande haar zó ver verlieven boven alle bestaande wereldse en sociale vooroordelen
en conventies; ongenaakbaar voor bekrompen jaloezie en onbekwaam tot plagende
uitpluizing; hij was zozeer gewend aan haar groothartigheid en aan haar nooit vermoeide verdraagzaamheid voor de menselijke gebreken en inzonderheid voor de
zijne, dat hij in de verstoring van zijn ganse wezen, zelfs niet eenmaal bevatten kon
hoe onvermij-
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delijk de verpanding van haar eigen belangen en van haar ganse levensheil in haar
deze zelfzuchtige omwenteling moest teweegbrengen.
En nu was er schier niets anders meer in haar dan wantrouwen, schrik en twijfel.
Het scheen alsof die liefde, welke haar gisteren van geluk vervoerde, eensklaps, in
de reactie van de ontleding, een ramp geworden was. Al de schone en grootmoedige
beginselen, al de nobele gedachten en verheven gevoelens, alles was ineens verzonken
in die grote angst van het ik, dat vreesde te lijden. En onder de slag van die
omwenteling, welke hem, in plaats van een natuurlijk en rechtmatig gevolg van de
gebeurtenissen, als een soort van zedelijke daling, bijna als een schijnheilig, lang
verborgen bedrog voorkwam, voelde René een bittere teleurstelling in zich opwellen.
Had Raymonde wel het recht zich op een hoger peil te stellen dan haar vriendinnen;
hoger dan een Clara Sioen, of een Andrée Nicaise, of om het even welke van haar
kennissen, voor wie zij hem meermalen haar geheime geringschatting had bekend
of laten vermoeden? Had zij niet, onder een schijn van superioriteit, al hun gebreken,
al hun vooringenomenheden? En zijn wrange droefheid verergerde, gemengd met
trillingen van wroeging en medelijden, voor die zo onrechtvaardige, voor die zo
weinig gewettigde vrees en argwaan welke zij uitdrukte, telkens als zij sprak van de
arme Lucie, welke zij steeds, met zoveel onverdiende afkeer, ‘die vrouw’ noemde.
‘Die vrouw! die vrouw’! zulk een benaming, op zijn ongelukkig slachtoffer toegepast,
kwetste en ergerde hem door haar onverdiende onrechtvaardigheid. Wat kende en
beoordeelde Raymonde haar slecht! Wat zou ze verwonderd en ontroerd zijn indien
zij wist wie het arme meisje wezenlijk was en hoe zij eerlijk was gebleven in haar
verval, waar hij alleen de schuld van was! O! met vitriool werpen... spektakel maken
vóór de ingang van de kerk!... Hoe vals! hoe vals en onrechtvaardig, zulk een
onderstelling! Neen, neen, Lucie behoorde niet tot de vrouwen die zich wreken met
vitriool op de hoek van een straat, die oproer komen maken vóór de kerk op de dag
van 't huwelijk; zij behoorde tot degenen, die in stilte lijden en wenen, tot degenen,
die sterven van hun verlatenheid!...
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Bij die sombere gedachte maakte zich een soort van woede, van opstand tegen het
noodlot, van hem meester. 't Was eigenlijk teveel lijden, hij walgde van het lijden,
een schielijke haat overweldigde hem tegen het ganse vrouwelijk geslacht, waarvan
de vernielende macht hem worgde; en in een soort van waanzin, met een moedwillig
cynisme wrong hij de beide brieven van Raymonde en Lucie in zijn krampachtig
gesloten handen door elkaar, kreukte ze, scheurde ze aan stukken, terwijl hij eensklaps,
in het paroxisme van zijn foltering, het besluit nam ze beiden te verlaten, ze uit zijn
leven te verbannen, hen en al de anderen, zwerend dat nooit een vrouw, om het even
welke, nog enige invloed op zijn levenslot zou uitoefenen.
O nutteloze, kinderachtige opstand tegen een onoverkomelijke macht! Machteloos
besluit van wilskracht en van rede, dat een plotselinge, onverwachte slag als nietige
rook zou doen verdwijnen! Hij was nauwelijks - een weinig gestild door het nemen
van dit besluit, hetwelk hij misschien wel voelde toch nooit te zullen kunnen uitvoeren,
maar dat niettemin, door een schijn van zelfbeheersing, zijn verbitterde ziel tijdelijk
gesterkt had - in het hotel terug, toen een bediende hem bescheiden kwam verwittigen,
dat een dringend telegram in zijn afwezigheid voor hem gekomen was. Hij werd
bleek van schrik, met het voorgevoel van een nieuwe ramp, een ramp die op hem
viel door de vrouwen. Bevend liep hij naar het office, ontving van de klerk het
telegram, opende dit ter plaatse en las:
MIJNHEER RENÉ KOM SPOEDIG TERUG, LUCIE GEVAARLIJK ZIEK.
ALAERTS

Eerst begreep hij niet. Het was hem als een plotselinge duisternis, een onverklaarbare
schok, hij was verstrooid, verbijsterd door de ondertekening, die geen bekende
persoon vóór zijn geheugen opriep. Alaerts! Alaerts! wie mocht dat zijn? Hij kende
niemand van die naam; er moest een vergissing zijn, stellig!
Werktuiglijk, de blik gevestigd op het telegram, dat hij
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steeds in zijn beide, lichtbevende handen opengevouwen hield, keerde hij naar het
office terug, om uitleggingen te vragen.
Na enkele passen bleef hij opnieuw stilstaan:
- Vergissing!... toch niet, er was geen vergissing!...
De tekst sprak wel van hem en van Lucie en het telegram kwam wel uit Gent; er
was dus... Eensklaps werd het in hem als een vlijmende openbaring: ja, ja, het bericht
was tóch voor hem, en Alaerts!... Alaerts, dat was de naam van de mensen bij wie
Lucie een kamer had!... Alaerts! de vulgariteit van die naam, afgebeeld in zijn geest
door het uiterlijk van de personen, die hem droegen - een moeder en haar dochter,
twee modisten - trof hem op een zonderling pijnlijke wijze, als kwam de smet en de
misdaad van zijn leven hem achtervolgen tot in dat vreemd hotel, waar al de namen
anders en als 't ware meer aristocratisch klonken.
Maar hij was gek zulke gedachten te hebben, terwijl die onheilspellende regelen:
‘Kom spoedig terug, Lucie gevaarlijk ziek’ hem als met letters van vuur de ogen
verbrandden! Hij kon het niet helpen, hij was plotseling ongevoelig geworden!... Het
was hem onmogelijk, volstrekt onmogelijk het akelige van de tijding te beseffen; hij
verkeerde als in een staat van bewusteloosheid; heel zijn wezen was één chaos, een
chaos zonder licht noch besef, waaruit niets ontstond dan instinctieve, werktuiglijke,
onweerstaanbare impulsies. Een impuls dreef hem naar boven, deed hem zijn kleren
inpakken, de blik steeds, als gefascineerd, gevestigd op het telegram, dat hij naast
zijn valies op het tapijt had gelegd, telkens en telkens weer, met vruchteloze
inspanning proberend er de zin van te begrijpen. Wat wilde dat toch zeggen: ‘Kom
spoedig terug; Lucie gevaarlijk ziek,’... en getekend Alaerts? waarom Alaerts?... 't
was waarlijk ongerijmd hoe kwellend de vulgariteit van die naam zijn geest bestormde
op zulk een ogenblik!
Zijn kleren waren ingepakt, hij kwam beneden, betaalde zijn rekening, vroeg aan
de klerk hoe laat de eerstvolgende trein vertrok, bestelde dadelijk het rijtuig van 't
hotel, toen de bediende hem verzekerd had, dat hij nog de trein van twee uur zou
halen, indien hij zich spoedde. En voortdurend han-
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delde hij als in een droom, beurtelings overweldigd door een behoefte aan beweging,
die hem als een gek deed lopen, of door een stomme verslagenheid, die hem aan de
plaats genageld hield; voortdurend, zonder een seconde verpozing, bekommerd door
het telegram, maar niet ernstig ontroerd. Het was sterker dan zijn geest, hij kon
bepaald de zin van die zo rudimentair eenvoudige woorden ‘Lucie gevaarlijk ziek!’
niet begrijpen, niet aannemen. Gevaarlijk ziek!... waarvan zou ze gevaarlijk ziek
zijn?... Haar ziekte was niets anders dan de toestand waarin ze zich bevond, dit het
geen de minste twijfel over. O! neen, waarachtig, twijfelen moest hij niet meer! In
die toestand bevond ze zich en nu kwam het hem weer in het geheugen dat zij de
eerste maal, nu vier jaar geleden, in het begin, ook zo ziek was, zó ziek dat zij
gemeend had te zullen sterven. Natuurlijk was het nu weer hetzelfde geval met haar;
en de lieden van het huis waar zij woonde, die Alaerts, - God! wat scheen de naam
hem toch gewoon! verschrikt haar zo te vinden, zouden hem, op haar verzoek en
misschien wel alvorens een dokter te roepen, het telegram gezonden hebben.
Hoe zonderling, niet eenmaal kwam het hem in de gedachte dat Lucie ook anders
ziek kon zijn! Hij was uitsluitend bezeten door de overtuiging dat haar toestand haar
enige ziekte was; en in de onmogelijkheid nog enige illusie dienaangaande te bewaren
ontstond in hem een schier stillende reactie, uit het overweldigende zelf van zijn
morele folteringen ontstaan. Nog nooit, in geen enkele van de ontelbare smartvolle
omstandigheden en gebeurtenissen, die hem ten deel gevallen waren sinds de dag
dat hij met Lucie zijn betrekking had aangeknoopt, nog nooit had hij zichzelf zo
weinig ontroerd, zo kalm, bijna zo onverschillig gevoeld. Nog nooit had zijn hart,
dat ellendig hart waarin de lijdenskracht zich zó hevig ontwikkelde, dat het als een
barometer was van lijden, onstuimiger en sneller jagend naarmate het gezochte en
verdiende onheil harder op hem drukte, nog nooit had het in de morele smarten, zo
kalm en zo gelijkmatig geklopt. Hij dacht nu dat dit kind, hetwelk nu zou geboren
worden, als een onoverkomelijke hinderpaal tussen Raymonde en hem zou oprijzen,
en dat daardoor het tijdperk van gruwelijke
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strijd, dat reeds ingetreden was en waartoe hem kracht en moed ontbraken, toch
bepaald gesupprimeerd zou worden. Thans was zijn toekomst verbrijzeld; hij zou
noch hoop, noch eerzucht meer koesteren; hij zou om niets meer strijden; hij zou
zich vrijwillig en gedwee afzonderen in de beklagenswaardige categorie van de
verstandige jongelieden van wie het leven door een betrekking beneden hun stand
geknakt wordt; hij zou met Lucie, met ‘die vrouw’ zoals Raymonde haar in de afkeer
en de schrik van haar onwetendheid noemde, blijven voortleven, haar huwen
misschien; - waarom niet? was dat nog niet het eerlijkste wat hem te doen bleef? Welnu, dit alles, die vernedering, die dood van alle hoop, die schipbreuk van alle
eerzucht, het bepaald verlies van Raymonde, ja, dat alles was nog beter dan de
voortduring van de onmenselijke, onmogelijke strijd die hij had aangevangen; beter,
duizendmaal beter dan die akelige sprong in de duisternis, dan die blinde
meeslingering in dat somber drama, dat zich enkel in de smart van de vernieling zou
ontknopen, o! een vernieling van tranen en misschien van bloed.
Die zonderlinge stilling, die als het ware onbewuste vrede, die zo schielijk en
onverwacht het toppunt van morele foltering vervingen, die de gebeurtenis in hem
scheen te moeten verwekken, duurde zo voort, gans de namiddag. De trein snelde
door toveroorden, door heerlijke valleien, badend in zonneglans, door sombere tunnels
onder de bergen, over reusachtige, lang nadreunende metalen bruggen, hoog boven
de watervlakte van brede rivieren geworpen. En van al die schouwspelen kon hij
genieten; de steeds afwisselende landschappen die zijn ogen voorbijzweefden,
vermochten het zijn geest aan zijn kwellende obsessie te onttrekken; en enkel in de
diepte van zijn ziel besefte hij een vage, doffe onrust, iets als het duister bewustzijn,
dat de verbazende stilling en vrede waarvan hij genoot, onnatuurlijk en onheilspellend
waren.
Het was eerst met de avond, toen in de trein de lampen aangestoken werden en
het landschap zich in de duisternis begon te hullen, dat zijn geest, niet langer
verstrooid door het waarnemen van de uiterlijke dingen, in zichzelf terugdrong
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en dat de doffe en latente angst, die in zijn gemoed schuilde, zich begon te openbaren.
Het leek een vreemd fysiek verschijnsel. Het gedruis en het gedaver van de rollende
trein begonnen op zijn geprikkelde zenuwen te werken; zijn hart - zijn
lijdensbarometer - begon, zonder schijnbare oorzaak, sneller te jagen; zijn
gelaatstrekken krompen gepijnigd samen; het werd hem moeilijk, weldra onmogelijk,
stil te blijven; zijn geest keerde instinctmatig en onweerstaanbaar, tot de folterende
obsessie van het dringend telegram en van Lucie terug.
Gevaarlijk ziek!... wie weet of zij inderdaad niet gevaarlijk ziek was, ziek op een
andere wijze dan hij vermoedde! Zou zij een telegram, een dringend telegram hebben
doen zenden als haar ziekte maar was wat hij veronderstelde? En, als een begin van
onheilspellende openbaring, herinnerde hij zich nu die zonderlinge zin in haar brief
van 's morgens, die onduidelijke woorden die hem instinctmatig ontsteld hadden:
‘alle hoop is nog niet gans verloren, alles zal wellicht veranderd zijn, nog vóór het
einde van de week’.
Hij overwoog die woorden, lang, met ingespannen geesteskracht. Hij poogde zich
de juiste termen te herinneren, hij betreurde het diep, in zijn opwelling van toorn,
haar brief met die van Raymonde vernietigd te hebben. En eensklaps, als in een
plotselinge schok, kwam een andere herinnering, gevolgd door een vreselijke vraag,
die hem van afschuw deed opspringen, zich in zijn hersenen drukken: zijn
zondagavondwandeling met Lucie, langs de oever van de rivier, haar mededeling
over haar gevreesde toestand, zijn ontsteltenis, zijn instinctieve kreet: ‘het kan, het
moet veranderen!’ - die schrikkelijke kreet, waarvan hij op dat ogenblik de zin en
het gewicht niet overwogen had, die kreet die hij niet meer had durven herhalen,
waaraan hij niet meer had durven denken, omdat hij een misdaad behelsde, een
ijselijke misdaad, tot het bedrijven waarvan hij haar zwijgend had voelen toestemmen,
in een verstomd en verschrikt offer van haar eigen wezen. O God! zou ze wellicht
die wandaad volbracht hebben!...
Hij was sidderend opgestaan, hij stapte, in het gedruis van de snorrende trein, in
de coupé waar hij zich alleen bevond,
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koortsachtig heen en weer, het hoofd in somber nadenken gebukt, aan onzeglijke
angst en emotie ten prooi. Soms bleef hij plotseling stilstaan, de ogen gesloten, de
hand op zijn voorhoofd gedrukt, al zijn geestvermogens inspannend om zich de
akelige scène in haar geringste bijzonderheden te herinneren, om al de woorden die
hij uitgesproken had, al de gebaren die hij gemaakt had, weer te wikken, te ontleden.
Had hij haar dat uitdrukkelijk gevraagd? O neen,... duizendmaal neen! Maar op een
gegeven ogenblik, door een woord, door een gebaar, door zijn stilzwijgen zelf had
hij het haar, instinctmatig laten begrijpen, het haar ingeboezemd,... en dát was
afschuwelijk! 't Is waar, hij had er niet op aangedrongen, er niet meer van gesproken;
want hij had met gedurfd, want bij de gedachte van de monsterdaad was terstond een
onuitsprekelijke afschuw in hem opgekomen; maar die afschuw ook had hij haar niet
gezegd, hij had niets meer gezegd, niets meer, en dáárin lag zijn misdaad.
En toch, de twijfel en de onzekerheid zelf die hem folterden, lieten nog een laatste
straal van hoop tot hem doordringen. Neen, neen, zij had dat niet gedaan; zij zou dat
niet doen zonder het hem eerst te zeggen, zonder het hem eerst te vragen; en had ze
't hem gevraagd, o, met welk een kreet van afkeer zou hij haar thans ‘neen! neen!
duizendmaal neen!’ toegeschreeuwd hebben! En toch, die zin in haar brief, die
duistere, onheilspellende zin: ‘alle hoop is nog niet gans verloren; alles zal wellicht
veranderd zijn nog vóór het einde van de week’, wat mocht hij anders wel betekenen?
Het was nu 't einde van de week en de voorgevallen verandering was een onbekend
en schrikkelijk drama, waarin hij zich door een overweldigende macht meegesleept
en gemengd voelde. O! was het toch mogelijk, zelfs in de veronderstelling van de
gepleegde wandaad, dat zij zo schielijk in doodsgevaar kon zijn? Hij wist het niet
en zijn onwetendheid verergerde zijn lijden. Hij betreurde het, geen geneeskundige
studiën gedaan te hebben; hij was wanhopig zover van Hody te zijn, hem niet te
kunnen ondervragen, om door zijn diagnose, 't zij goed of slecht, uit die afgrijselijke
staat van onzekerheid te geraken, waarin hij zijn verstand voelde verdwijnen.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

532
Doch naarmate de tijd verliep, deed zijn marteling niets dan verergeren. Hij beeldde
zich het onbekende treurspel, waar hij naar toe getrokken werd, in meer en meer
sombere kleuren af, en de fysieke foltering was ten top gestegen: het rollend gegrol
van de raderen boorde door zijn hersenen, zijn zenuwen waren, in het aanhoudend
gedaver van de wagen, gespannen om er van te huilen; de trein die in volle vlucht
door de donkere nacht schoot, was als een hollend monster dat hem in zijn klauwen
hield, waarvan de boosaardige almacht hem overweldigde en meesleepte, naar de
vernieling, naar de dood.
O! die laatste uren van de reis, toen hij, aan de Belgische grens van trein veranderd
hebbend, in een coupé zat waar zich reeds een reiziger bevond! Nu was hij
genoodzaakt te zwijgen, te blijven zitten, en, in die gedwongen onderdrukking van
zijn gevoelens, woedde zijn lijdensvermogen in hem als een orkaan, terwijl van
lieverlede al zijn twijfel in zekerheid veranderd werd. Ja, ja, zij hàd de monsterdaad
bedreven; zij stierf van haar misdaad, van zijn misdaad, die hij haar ingeboezemd
had! Hij was er zeker, zéker van; een almachtige stem schreeuwde hem toe dat het
zó was; de stem van zijn geweten en zijn gewone rampspoed in het leven dienden
hem tot waarborg dat het niet anders wezen kon. En hij kronkelde zich in zijn hoek,
de klamme handen krampachtig ineengewrongen, de keel geworgd doot zuchten en
geklaag, op het punt hardop van foltering te huilen, op het punt in het gebulder van
de trein aan die vreemdeling, aan die onbekende die daar voor hem zat en hem belette
luidkeels te snikken en te schreien, zijn misdaad in het aangezicht te schreeuwen.
O! wat scheen hij hem gelukkig, die vreemdeling, zoals hij daar zat, genoeglijk
in zijn hoekje gedrongen, een lichte plaid over zijn knieën, een rond zwartzijden
reispetje op 't hoofd, het vreedzaam gezicht begroeid met een bruine baard, die schier
tot aan zijn ogen kwam, en die ogen, achter hun ronde brilglazen, kalm op 't zwart,
daverend raampje van 't portier gevestigd! Hoezeer, zonder hem te kennen, benijdde
hij zijn lot en hoe graag zou hij, blindelings, het zijne er tegen geruild hebben!
Twintigmaal, honderdmaal, alle conventies
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over het hoofd ziende, was hij op 't punt op te staan, tot de vreemdeling te naderen
en met een smekende, wanhopende stem te zeggen: ‘O, mijnheer, gij kent mij niet,
maar 'k ben toch zó ellendig; ik heb een gruwelijke misdaad bedreven en ik lijd! o
ik lijd! gij kunt u niet inbeelden hoe ik lijd! Zeg me, mijnheer; weet gij wat het is,
te lijden? Hebt gij ook geleden en doen lijden? Hebt gij ook, zoals ik, zulk een
onzeglijke afschuw van het lijden?’
En toen de trein Brussel voorbij was; toen hij door Vlaanderen snelde; toen hij
weldra de aan René zo welbekende omstreken van Gent naderde, was het als een
vernieling in de smart. Hij roerde zich niet meer; hij zat ineengekrompen in zijn hoek,
het hoofd verborgen in zijn beide handen en de ellebogen op de knieën gesteund, als
bereid om een laatste, dodelijke slag te ontvangen. Somtijds, wanneer de trein met
het gedruis van een orkaan een klein station voorbijschoot, richtte hij tersluiks en
bang het hoofd half op, herkende 't oord in het weerlicht van de lampen, telde
werktuiglijk, als zoveel, in een klimmende foltering tot de finale dood opstijgende
lijdensstaties, de dorpen die men nog voorbij moest trekken. Maar in zijn lijdende
prostratie verloor hij eindelijk 't begrip van tijd en afstand; een stomme verslagenheid
hield hem geheel terneergedrukt; en alleen zijn hart, zijn arme lijdensbarometer,
leefde steeds voort in hem, leefde alsof al zijn levenskrachten er zich in verzameld
hadden, en versnelde en versnelde steeds zijn jagingen met een schrikkelijke
hevigheid, zó overgevoelig geworden, dat elk harder gedruis, elke nieuwe davering
en slingering van de trein het deed opbonzen als om te breken. Hij hield er
instinctmatig zijn hand op gedrukt; het scheen hem dat die drukking alleen hem
belette op de plaats te sterven.
Hij was te Gent alvorens hij het zich bewust werd. De trein stond reeds stil en de
conducteur had het portier geopend toen hij nog als vernietigd in zijn hoek zat. Hij
schrikte op, nam zijn valies en stapte werktuiglijk uit de wagen, in het gewoel van
de overige reizigers op het perron.
Buiten voor het station stonden, ondanks het late uur, nog enkele wachtende
rijtuigen, de gele ogen van hun lantarens blikkerend in de sombere nacht. Een van
de koetsiers bood
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hem dringend het zijne, aan, het portier opentrekkend.
Als in een droom stapte hij binnen, gaf het adres, viel op de kussens neer.
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VIII
Bevend heeft hij de voordeur geopend, en terstond komt hem, uit de gang, een
doordringende reuk van fenol tegemoet, die hem aan de adem pakt...
Hij blijft een ogenblik pal staan, in stomme angst beseffend dat zijn akelig
voorgevoel zich heeft verwezenlijkt; en dan klimt hij de trappen op, het hoofd duizelig,
een nevel vóór zijn ogen, het hart met korte, vlugge, als hamerslagen duidelijk
gescandeerde klopjes bonzend, de benen zo zwak, zó zwak, dat hij zich met de hand
aan de trapleuning moet vasthouden, om boven te geraken. Op het tweede trapportaal
gekomen, opent hij met een krachtloze hand de kamerdeur, treedt binnen, is niet
verwonderd daar in de halve schemering van de op een tafel staande lamp, drie
personen aan te treffen, geschaard rond het bed: een heer die hij eerst niet herkent,
en twee vrouwen: moeder en dochter Alaerts. Hij ziet haast niets meer, alles weifelt
vóór zijn ogen; hij ontwaart enkel, als hij achter 't bedgordijn gekomen is, Lucie
zonder beweging in het ledikant uitgestrekt, de armen boven de deken, de ogen toe,
bleek als de dood. Stom staart hij haar enkele ogenblikken aan en dan, steeds zonder
naar de aanwezige personen te kijken, keert hij zich langzaam om en tuurt hij rond
zich, alsof hij naar iets zocht. Hij ziet, onder de tafel geschoven, een wasbekken
halfvol met roodachtig vocht. En dan is 't in hem een plotselinge slag: een sombere
noodkreet verkropt in zijn keel, een huivering doet gans zijn lichaam sidderen en hij
staart met wijd opengespalkte ogen naar de heer, die langzaam tot hem nadert en in
wie hij eindelijk zijn vriend, dokter Hody, herkent.
- z' Is slecht, zeer slecht, fluistert deze, hem lang en plechtig de hand drukkend.
- Wat heeft ze? Wat is er gebeurd? vraagt hij verwilderd,
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beurtelings zijn vriend en het steeds roerloos uitgestrekt meisje aanstarend.
Hody schudt lichtkens het hoofd en drukt de vinger op de lippen, met een wenk
de twee vrouwen aanduidend. En, na een ogenblik aarzelen, zich tot hen wendend:
- Dames, spreekt hij stil, - wij zijn u dankbaar dat gij ons zo bereidwillig bijgestaan
hebt. Voor het ogenblik hebben wij uw hulp niet meer nodig; maar mochten wij u
nog iets te vragen hebben, kunnen wij dan op uw welwillende diensten rekenen?
- Zeker, mijnheer, fluisteren de twee vrouwen. En begrijpend dat de jongelieden
met de zieke verlangen alleen te zijn, verwijderen zij zich zachtkens, op de tenen,
beiden slank en mager, stil groetend het hoofd buigend.
Zodra zij alleen waren, vroeg René opnieuw, sidderend van ontsteltenis, terwijl
hij met de hand naar het half onder de tafel verborgen wasbekken wees:
- Wat is er, Hody? Wat heeft de arme rampzalige gekregen? Wat heeft zij gedaan?
De woorden verkropten in zijn keel, zijn ogen kwamen vol tranen, het voorgevoel
van iets gruwelijks greep hem aan. Hody, de blik gevestigd op de deur waardoor de
twee vrouwen verdwenen waren, naderde nog dichter tot René en fluisterde hem
enkele woorden in 't oor.
Een schok van afschuw deed hem met de handen aan zijn slapen achteruitspringen,
terwijl een doffe, schorre kreet uit zijn lippen brak:
- Hôo!
- Ja, en zij heeft het op een zo onbehendige, ongelukkige wijze gedaan, voer de
jonge dokter met treurige hoofdschudding voort. - Zij heeft zich erg, zeer, zeer erg
gekwetst.
Stom, roerloos van schrik staarde René nu beurtelings zijn vriend en zijn maîtresse
aan. En plotseling werd hij als zinneloos; plotseling snelde hij luid schreiend naar
het bed, viel op de knieën, greep een van de handen van het zieltogend slachtoffer
in de zijne, bedekte die met tranen en kussen, luid snikkend:
- O God, en 't is door mijn schuld! O, arm meisje, 't is voor mij, om mij te redden,
dat ze 't gedaan heeft! O 't is
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afgrijselijk, afgrijselijk! O, mijn God! Hody, red haar! Hody! ik smeek er u om op
mijn knieën, red haar! red haar of ik breng mijzelf om 't leven!
Onstuimig was hij opgestaan, hij had beide handen van zijn vriend in de zijne
gegrepen en hij leidde hem naar het bed, hijgend, snikkend, met draaiende ogen in
zijn onkennelijk geworden gelaat herhalend:
- O zeg, Hody, gij zult haar redden, nietwaar? Zij verkeert niet in doodsgevaar,
nietwaar? Hody! Hody! zeg mij toch dat zij niet in doodsgevaar verkeert!
Hij verstikte in zijn smekingen, hij kon niet meer spreken, hij was vóór zijn vriend
op de knieën gevallen, zijn handen steeds in diens beide handen duwend, het hoofd
krampachtig scheef achterovergeslagen, het aangezicht badend in tranen, terwijl de
van foltering verwrongen mond niets meer uitte dan onduidelijke, schorre klanken,
afgrijselijk om aan te horen. En Hody zelf werd wanhopig; hij poogde tevergeefs
zijn handen uit Renés knellende drukking los te maken; hij smeekte op zijn beurt:
- Zwijg, zwijg toch en houd u stil! Om Godswil, houd u stil! Gij zult haar wakker
maken! gij zult haar opnieuw doen huilen van pijn, terwijl ik zo vreselijk veel moeite
gehad heb om haar een weinig tot bedaren te brengen!
Toen liet René hem los en zakte weer, als plotseling verlamd, vóór de sponde neer.
Hij dorst de hand van Lucie niet meer vatten, hij dorst zijn foltering niet luidop meer
uitschreeuwen, hij klaagde nu in stilte, hij herhaalde, als in een bevende, vrome bede,
't betraand gelaat beurtelings smekend tot zijn arme minnares en tot zijn vriend
gekeerd:
- O zeg, Hody, ik smeek u, Hody, red haar! Hody, zeg, gij zult haar redden,
nietwaar?
- Alle hoop is nog niet bepaald verloren, antwoordde de dokter na een lang
stilzwijgen, zijn ernstige, peinzende blik moedeloos op de lijderes gevestigd.
Deze had zich lichtkens in haar bed verroerd. Een kramp van pijn verwrong de
spieren van haar gelaat, zij slaakte een zucht en opende de ogen. Zij herkende René,
voor haar sponde neergeknield; zij scheen hem, door een lange blik, voor zijn
terugkomst te danken.
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Hij had opnieuw haar hand vastgegrepen, en drukte en streelde die koortsachtig in
de zijne, met een smekende, bevende, gebroken stem herhalend:
- O Lucie, Lucie, wat hebt ge gedaan? Och God! waarom hebt ge dat gedaan?
Zij gaf geen antwoord; zij kon niet. Een nieuwe steking deed haar zich kronkelen,
haar gelaat verwrong zich nog angstiger, haar ogen krompen weer toe en haar hand
drukte krampachtig de zijne, terwijl zij klaagde, woelend in haar bed:
- O wat moet ik toch lijden! wat moet ik toch lijden! René was opgesprongen,
sidderend over haar gebogen, Hody kwam naderbij.
- De werking van de morfine-injectie is over, daar komt de pijn terug, sprak hij
met zijn doffe en treurige, aan onheilspellende voorzeggingen gewende stem.
- En kunt ge nu niets meer doen om haar smart te verzachten? Om haar het lijden
te ontnemen, och God! smeekte René met saamgevouwen handen.
- Een nieuwe injectie als de pijn te sterk wordt; meer kan ik niet, antwoordde Hody
ontmoedigd de schouders ophalend.
Stom staarden zij de lijderes nu aan. Zij lag opnieuw roerloos uitgestrekt, de ogen
dicht, de wenkbrauwen gefronst, schijnbaar een weinig kalmer. Maar haar gelaat,
enkele ogenblikken vroeger zo blank als het linnen dat haar bedekte, kleurde zich
langzamerhand met levendiger tinten en grote droppels zweet parelden op haar
voorhoofd, op haar wangen en haar hals, terwijl haar ademhaling door de toegeknepen
neusgaten meer en meer gejaagd en als 't ware sissend werd. En eensklaps slaakte
zij een vreselijke schreeuw, sprong half overeind in haar bed, viel als een pak weer
neder, greep met haar beide handen naar het beddelaken, stak het in haar mond en
scheurde het aan stukken met haar tanden, in een akelig en woest gegrol haar
noodkreten versmorend.
Met een angstkreet was René toegesneld. Hij sloot onstuimig zijn minnares in zijn
armen, smeekte, zoende, streelde haar om haar te sussen, terwijl Hody naar de
schoorsteenmantel vloog, waarop het flesje morfine en 't zilveren
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Pravaz-spuitje zich bevonden. Hij beval René het meisje vast te houden om haar stil
te doen blijven en, over het bed gebogen, diende hij de injectie toe. Dit was de derde
sinds men hem geroepen had. De kalmte kwam zeer snel terug, de zenuwen
ontspanden zich, het aangezicht werd wederom bleek, de ademhaling regelmatiger.
Zij kreeg opnieuw haar onbeweeglijke houding van zieltogende.
Toen wilde de dokter vertrekken. Er was niets anders meer te doen, herhaalde hij,
en als de pijn terugkwam, kon René zelf haar een injectie toedienen. Zeer vroeg de
volgende morgen zou hij terugkomen: maar als het gebeuren mocht dat de toestand
van de kranke gedurende de nacht te zeer verergerde, mocht hij hem doen halen door
een van de vrouwen Alaerts: hij zou onmiddellijk meekomen.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

540

IX
Toen zijn vriend verdwenen was, zette René zich op een stoel bij de sponde en, de
blik halsstarrig op het marmerwit gelaat van Lucie gevestigd, verzonk hij eerst,
gedurende een ruime tijd, in een staat van domme verslagenheid. Hij was als duizelig.
Er was als een grote ledige plek in zijn hoofd, de plek van iets dat er geweest was
en dat er aan het toppunt van zijn foltering was uitgerukt, hem schielijk in een toestand
van stompe gevoelloosheid dompelend. Maar die schijnbare gevoelloosheid zelf, die
onmacht, om, in al haar akeligheid, de schrikkelijke crisis die hem bestormde, te
bevatten, was nog een foltering te meer, de foltering van de stompzinnigheid, de
onuitsprekelijke marteling van de mens wiens op de grenzen van de krankzinnigheid
geraakte geestvermogens nog helderheid genoeg bezitten om de afgrond te ontwaren,
die hem zal verslinden. En tegelijkertijd, door een wonderbaar contrast, dat schier
een ontaarding van 't moreel vermogen werd, schenen al zijn overblijvende
intellectuele krachten zich tot één machtige heropwekking van het verleden te
verenigen. Bij het sterfbed van die beminde jonge vrouw, bij dat sterfbed waarvan
het hem onmogelijk was al de onmiddellijke akeligheid te beseffen, keerde zijn geest
halsstarrig in 't verleden terug en, uit de diepten van zijn somber afgrijzen, herleefden,
met een ongelooflijke intensiteit, de herinneringen aan hun gemeenschappelijk leven,
verre, reeds vergeten en in zichzelf onbeduidende herinneringen, die zich aan hem
vastklampten, die hem, als met klauwen, 't hart toenepen.
Hij zag zich weer, op een zonnige juninamiddag, wandelend met haar langs een
smal paadje, dat dwars door uitgestrekte weiden slingerde. Het rijpe gras stond hoog
en gebogen, vol woekerplanten en bloemen; het paadje was te eng
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dan dat zij beiden naast elkander konden lopen, zij volgden elkander op, zij aan 't
hoofd. En terwijl ze vóór hem liep, bewonderde hij haar prachtig golvend haar, dat
de namiddagzon soms met weerglanzen van goud bedekte, en haar slanke gestalte
onder haar donkerblauw kleed, met een helderheid van schilderij uitkomend op de
gemskleurige vlakte van de weiden. Op een gegeven ogenblik, als voelde zij de blik
van liefde en bewondering, die hij op haar gevestigd hield, had ze zich omgekeerd,
glimlachend, gans blozend van haar moeilijke tocht door 't hoge gras, met vlammetjes
van tederheid en streling in haar ogen. Toen had hij haar in zijn armen gevat, haar
lang, lang op de mond gekust, en naast elkaar hadden zij hun wandeling voortgezet,
wadend door het hoge gras, de arm gestrengeld om elkanders middel.
- Och René, wat zou ik me gerustgesteld, wat zou ik me gelukkig voelen, indien
ik denken mocht dat ge mij nooit verlaten zult! had ze toen langzaam, met een innig
ontroerde stem gezegd.
Een huivering had hem aangegrepen, hij had haar nauw tegen zijn borst gedrukt
en op een doffe toon, als verschrikt van zijn eigen woorden:
- Ik zal u niet verlaten;... mij dunkt, ik zou u niet meer kúnnen verlaten, had hij
geantwoord.
Een andermaal - 't was ook op een wandeling - was de indruk zo treurig geweest.
De winter naderde, de hemel was betrokken, zij volgden een eindeloze, modderige
straatweg zonder bomen, dwars door de naakte, verlaten velden. Een koude
westenwind blies zwanger van regen; in de grijze lucht dreven loom en traag, benden
krassende raven. En uit de ganse natuur sprak een drukkende treurigheid, die zwaar
op hun gemoed woog.
Enige honderden meter vóór hen reed zwaar, hossebossend, een grote, hoge
voermanswagen, door een zwart zeil bedekt. Zij hadden hem weldra ingehaald en
eensklaps drukte Lucie zijn arm, gans vertederd, juichend, terwijl haar blik onder de
wagen staarde:
- Och God! René... Moorken!
Het was een hondje, een klein zwart hondje met puntige oortjes en een gekruld
staartje, dat links, tussen het voor-
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wiel en het achterwiel van de wagen liep, steeds zó wonderbaar gelijk op dezelfde
afstand van de beide wielen blijvend, dat het scheen alsof 't daar ergens vastgebonden
was. Schier telkenmale als zij die kant uit gingen wandelen, ontmoetten zij die wagen
en dat hondje, maar zij wisten hoegenaamd niet of het Moorken heette: zij zelf hadden
het aldus gedoopt, omdat het zo pikzwart was, omdat zij het zó liefhadden, omdat
het zo schrander naar hen kon omkijken wanneer zij strelend die naam uitriepen. En
't beestje was als 't ware de verpersoonlijking van waakzaamheid en plichtbesef;
nooit, nooit verliet het een ogenblik zijn plek onder de wagen; en 't blafte woedend,
nijdig op al de vreemde honden, die zich met hem gemeen wilden maken.
Glimlachend, met ontroerde ogen sloeg zij het gade, zijn onvermoeide vlijt
bewonderend. Het was beslijkt en nat; en in de fijne regen, die de wind schuins
vooruit begon te zwepen, zou het veel beter geweest zijn als het dieper onder de
wagen gedrongen was. Maar dát zou het niet doen: het bleef hardnekkig op zijn
zelfde plaats lopen, tussen het voorwiel, en het achterwiel, de pootjes doorweekt, de
huid sijpelend, van tijd tot tijd, op hun geroep, het kopje omkerend en naar hen
kijkend met knippende oogjes, waarin de droefenis en de verveling van zijn vrijwillig
lopen in dat akelig, weer te lezen stond.
Wat was er toen gebeurd? De wagen reed voorbij een herberg, terzijde van de weg
gelegen, en vóór de deur van die herberg stonden, ondanks de regen, twee knapen.
Zij zagen er als wakkere bengels uit, de ene blond, de andere zwart, beiden met stoute
bleke ogen; en, roerloos vóór de dorpel geplant, hielden zij een van hun handen achter
de rug, als om iets te verbergen. Zij wachtten tot de wagen geheel voorbij was en
toen, plotseling tegelijkertijd neerbuigend, wierpen zij uit al hun kracht tussen de
achterwielen het voorwerp dat zij in hun hand verborgen hielden: een steen. Een
gehuil weerklonk, zij hadden het hondje getroffen. René en Lucie zagen het gedurende
de tijd van een weerlicht stilhouden, zich even half omkeren en jankend een van zijn
voorpootjes oplichten; en toen werd het gekadanseerde hossebossen van de zware
wagen even door een doffer, zachter
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schommeling onderbroken, iets kronkelde zich onder het achterwiel en toen het wiel
voorbij was, lag Moorken verpletterd op de steenweg. Met een gil snelden zij toe,
wilden het optillen. Maar 't was niet meer nodig: het lieve hondje was nog slechts
een akelig moes van vermorzelde huid en bloedende ingewanden. O wat had Lucie
toen toch geweend, geweend!...
Ja, al die herinneringen en nog vele andere kwamen hem in het geheugen terug
op dit ogenblik van uiterste foltering en wanhoop. En aan alle klemde zijn hart zich
vast, gelijk de drenkeling naar het strohalmpje grijpt, dat aan zijn zijde vlot. O, ze
nog te herleven, die reeds lang vervlogen herinneringen! geheel zijn verleden te
mogen herleven met al de smarten en de strijden! zich voor altijd aan haar te
verbinden! door een volkomen verzaking van alle eerzucht in de toekomst, door de
verzaking van zijn geluk en van zijn liefde voor Raymonde zijn misdaad uit te boeten,
hij vroeg niets anders meer, maar dàt vroeg hij, dàt eiste hij met een wilde hartstocht,
met een halsstarrigheid die al zijn laatste geesteskrachten tot het bereiken van dit
enig doel inspande.
Toen rees hij uit zijn zetel op, zakte op zijn knieën en, zijn beide
bevend-saamgevouwen handen smekend tot haar uitgestrekt, fluisterde hij haar
woorden van hoop en liefde toe. Met een schreiende stem, als was dit van haar wil
afhankelijk, vroeg hij haar te genezen, voort te leven. In gejaagde, onsamenhangende
en doffe woorden, sprak hij haar over de herinneringen van 't verleden, van hun
eenzame tochten te velde, van hun gemoedelijke intimiteit, als zij 's zondagsavonds
aal gingen eten, ginds in de prieeltjes aan de oever van de rivier, over de
spoorwegdam, tintelend van veelkleurige lichtjes. Op een meer en meer
hartverscheurende toon, in de waanzin van zijn vertwijfeling, smeekte hij haar, dat
zoet verleden met hem nog te herleven; altijd met hem te blijven leven; hem nooit,
nooit te verlaten; hem, och God, een laatste gelegenheid te geven, zijn gruwelijke
misdaad te herstellen. En met gewrongen handen staarde hij haar dwars door de nevel
van zijn tranen aan, verschrikt door haar doodse onbeweeglijkheid, wachtend, met
een kinderachtige hoop, op een antwoord dat zij niet meer in staat was te
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geven.
Hoeveel uren vlogen aldus in die sombere prostratie, in die chaotische afgrond
van lijden voorbij? Dit zou René wellicht nooit weten. Hij had de notie van de tijd
verloren; soms zonk hij in een soort van sluimer weg, in een aaneenschakeling van
nachtmerries, waaruit hij plotseling wakker schrikte, de snikkende adem in zijn keel
geworgd, het aangezicht in tranen, de handen en het voorhoofd klam van 't zweet.
Toen staarde hij verwilderd, bij het flauwe licht van de op de schoorsteenmantel
geplaatste lamp, naar het gelaat van zijn maîtresse, steeds blank als marmer in de
verwarring van haar zwarte lokken op het witte hoofdkussen, bijna verlost van zijn
angst, omdat hij nu op haar roerloze trekken een uitdrukking van rust kon lezen... O,
zij rustte, zij rustte!... En van lieverlede, bij het waarnemen van die zó volmaakte
rust, die rust als van een beeld, daalde een schim van hoop in zijn hart neer.
- Och God! laat haar genezen! God! wees niet onbarmhartig! Verleen een
berouwvolle zondaar de gunst zijn misdaad uit te boeten!...
Zijn ogen schitterden, zijn handen waren in een bede saamgevouwen, zijn bevende
lippen stamelden dof, verwarde klanken. Hij was uit zijn smartvolle bedwelming
ontwaakt, zijn sensaties werden duidelijker, hij had zich opgericht en reeds, in
instinctmatige behoefte haar eens te bevoelen, strekte hij de hand naar haar uit, toen
een dun somber streepje, dat kronkelend als een slang van onder de witte deken tot
op het hout van de sponde daalde, zijn blik trof. Hij dacht terstond dat het een strikje
van haar verband was, in een trekking van pijn losgeraakt, en zachtkens stak hij de
hand uit om zich ervan te overtuigen.
Hij onderging in een lichte huivering, de zonderlinge sensatie, iets anders dan 't
vermoede voorwerp aan te raken, iets vochtigs en kleverigs, dat aan zijn vingers
bleef plakken. Terzelfder tijd bemerkte hij dat zijn greep op het beddelaken een
roodachtige vlek gevormd had; en plotseling, als in een weerlicht, zag en begreep
hij, dat het donker, kronkelend lijntje een streepje bloed was.
Hij vloog op van schrik, lichtte een weinig de deken op,
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ontwaarde in het bed een brede donkere vlek, een hele plas bloed. Verwilderd, een
noodkreet in de keel versmacht, het hij de deken los, keek Lucie aan, boog over haar
neer, raakte haar aangezicht en haar handen aan.
Een gevoel van ijzige koude wierp hem als onder een schok achteruit.
Hij kwam terug, bevoelde haar opnieuw, drukte eensklaps, met een onstuimige
beweging, zijn mond op haar mond. En na een seconde, als onder een slag, sprong
hij opnieuw achteruit, de vuisten aan zijn slapen, de ogen uitgepuild, de mond wijd
open om te roepen, zonder een klank te kunnen uiten.
Hij snelde naar de deur, rukte ze open, schreeuwde driemaal, met een schorre
stem: - z'is dood! z'is dood! z'is dood! en stortte als een massa op het trapportaal
neer.
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X
Om zeven uur 's morgens, toen Hody terugkwam, lag de dode, door de twee vrouwen
Alaerts afgelegd, als een beeld van marmer onder 't blanke linnen; en naast de sponde,
verzonken in een fauteuil, met het hoofd in de hand, zat René zo onbeweeglijk als
de overledene zelf, als versteend in zijn vernieling. Vruchteloos poogde zijn vriend
hem te troosten; hij weigerde te antwoorden; hij scheen hem te zien, noch te horen,
tot hij eindelijk, gesard, zich wrevelig half omkeerde, met een schorre stem en een
gebaar van toorn zeggend:
- Zwijg; ik ben de schuld van haar dood; laat mij met rust; ik wil alleen zijn!
Ja, dát was het wel; hij wilde alleen zijn. Alleen met zijn nare gedachten; alleen
met zijn grenzeloze wanhoop; alleen met het lijk van haar die hij beminde en die hij
zich verweet gedood te hebben.
Zodra Hody vertrokken was, stond hij op en draaide de sleutel van de deur in het
nachtslot. De neergelaten rolgordijnen hulden de kamer in een vage en drukkende
schemering, in die valse duisternis van sterfkamers, waar iets van de klaarte van
buiten door spleetjes en randen toch binnendringt, en waar de plechtige bespiegeling
en stilte toch gestoord wordt door de verdofte geluiden en de beweging van 't
omringend leven. Toen keerde hij op de tenen, als in een droom, tot zijn leunstoel
terug, viel er in neer, verzonk opnieuw, gedurende eindeloze uren in zijn sombere
gevoelloosheid.
Hij had aan de vrouwen Alaerts bevolen niemand meer, wie het ook zijn mocht,
op de kamer toe te laten; hij had henzelf verboden, hem, om het even onder welk
voorwendsel, nog te storen. En niemand kwam, hij bleef alleen, alleen met

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

547
de dode, als in een graf. Zolang hij rond zich heen beweging, leven voelde; zolang
hij de randen van de rolgordijnen door hun streepjes zilverlicht bezoomd zag, bleef
hij in zijn zelfde staat van bewusteloze verstomping verdiept. Het scheen alsof in de
verwachting van iets dat komen zou, alle levenskracht in hem werd opgeschort. Maar
toen de verwijderde geluiden van het omringend leven trapsgewijs afnamen en
verzwakten; toen de zilverranden van de vensters begonnen te verdoven, terwijl een
toenemende duisternis van lieverlede in de kamer sloop en alle voorwerpen met haar
onvatbare rouwsluier omhulde, toen scheen hij ook allengs uit zijn langdurige
bedwelming te ontwaken. En naarmate hij tot het bewustzijn terugkeerde, ontwaakte
ook in hem de ingesluimerde scherpte van het lijdsvermogen. Weldra woelde hij in
zijn fauteuil, en zijn ogen, waarin een vlam van koorts glinsterde, vestigden zich, bij
het schijnsel van de twee waskaarsen die hij aangestoken had, met een steeds angstiger
halsstarrigheid op het stom en onbeweeglijk gelaat van de dode. En eindelijk stond
hij op, knielde, boog sidderend over het lijk en, de handen gevouwen, stotterde hij
halfluid onverstaanbare woorden, terwijl zijn keel van zuchten zwol en tranen in zijn
ogen kwamen.
Hij staarde de Dood aan. Hij beschouwde en bepeinsde dat diep en onbegrijpelijk
geheim van de onverbiddelijke scheiding, van de plotselinge scheuring van twee
levens die maar één leven uitmaakten, en hij folterde zijn geest om dat geheim te
doorgronden, om nog te spreken, om nog te communiceren met haar die hem verliet,
zolang, o toch zolang alvorens alles tussen hen gezegd, gedaan was; met haar, wier
gelouterde strakke gelaatstrekken voor gans dat verleden, voor hun liefde, voor hun
geluk en voor hun lijd thans een zo volkomen onverschilligheid, een zo uiterst
plechtige berusting schenen uit te drukken. Wat voelde hij zich nu, in vergelijking
met haar, klein, nietig, ellendig! Wat schenen zij hem boos, kleingeestig, verachtelijk,
al zijn verleden aarzelingen en zijn strijden, vergeleken met haar zo volkomen
verzaking van alles, met die reine stilte, die reine kalmte, die doorluchtige
onbeweeglijkheid van de Dood! O, wat was zij edel, en wat was hij een lage
ellendeling!
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Wat een wraak, wat een schrikkelijke boetedoening was niet voor hem die vrijwillige
dood, waarmee zij zijn eer gered had, de schandelijke sociale eer waarmee hij zich
zou gewapend hebben om haar te verraden en haar te verlaten! En een haat gemengd
met walging, met een bijna fysieke walging van zichzelf steeg hem tot in de keel,
bij de herinnering aan zekere berovingen, die het rampzalig meisje zich om zijnentwil
getroost had. Wat had ze van hem gekregen als vergoeding voor het offer van haar
ganse leven? Oneer en smart; niets anders dan oneer en smart. Zelfs niet de materiële
welstand; want, jarenlang had zij gespaard op haar onderhoud en op haar kleren, zo
gering was de som die hij voor haar kon besteden.
Maar nu, o, nu had het uur van de wraak geklonken! Haar bleke lippen hadden
zich voor eeuwig, als een opperste verwijt, in hun plechtige roerloosheid op het
geheim van haar lijden gesloten; hij bleef 't verworpen schepsel, in het besef van zijn
misdaad aan het stoffelijk leven gekluisterd; en zij was een ziel geworden, de
onbegrepen en gefolterde ziel, die in een vrijwillige dood haar toevlucht had gezocht;
de ziel die nu het Grote Geheim kende; die, in haar doorluchtige majesteit, de
hoogedele en rechtvaardige, de levende voor eeuwig onbekende sfeer binnengetreden
was.
En opnieuw greep hem een soort van waanzin aan, terwijl hij, door een
onweerstaanbare macht gedreven, haar koud en roerloos lijk in zijn bevende armen
drukte, haar aangezicht met tranen begietend, haar paarse lippen bedekkend met
kussen, die hem kreten van zinneloze tederheid en afschuw ontrukten. Hij sprak tot
haar met een gefluisterde, dof-dringende stem; hij streelde haar met koortsachtige
hand de wangen en de slapen, gelijk hij vroeger deed in de vervoering van zijn liefde;
en dan sprong hij plotseling op, wanend, dat hij haar onder zijn strelingen voelde
herleven, zijn ogen in verwildering op haar gelaat gevestigd, zijn mond wijdopen
om te schreeuwen, elk ogenblik verwachtend dat ze ook weer tot hem spreken zou.
En na enkele momenten onzinnige illusie deed de onbeweeglijkheid van het lijk, die
volkomen onbeweeglijkheid van de dood, waarvan geen beschrijving noch
vergelijking een denkbeeld kan geven, hem
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opnieuw de gruwelijke werkelijkheid beseffen. Toen zakte hij weer op 't ledikant
neer, snikkend met een klagende, smekende stem, onder het toppunt van de foltering
zo zwak geworden als een kinderstem:
- O dood zijn! wat is het toch dood te zijn? O Lucie! Lucie, hoort gij mij waarlijk
niet meer? Op welk geheim, op welk uiterst plechtig geheim houdt gij uw strenge
lippen thans gesloten? Is er toch waarlijk geen streling, geen liefkozing meer die u
nog kan ontroeren? Is er dan niets meer in u dat het geringste vezeltje van uw lichaam
kan bewegen wanneer ik uw naam uitroep, die naam waarvan het enkel gemurmel
u vroeger deed trillen, Lucie! Lucie!...
Hij ijlde, hij wist niet meer wat hij deed of zegde; hij liep met rasse schreden de
kamer op en neer, luidop sprekend, roepend, schreiend als wilde hij door zijn gedruis
en zijn beweging de dode in 't leven terugroepen. En hij kon, hij wilde niet geloven
dat ze dood was: met bruuske rukken kwam hij weer naar 't bed gesneld, stortte
huilend op haar neer, hief haar, stijf als een plank van de peluw op en knelde haar
in zijn armen, met een soort van gulzigheid zijn lippen op de hare drukkend, als om
haar nogmaals en nogmaals de adem van het leven in te blazen, tot hij haar met een
sombere gil van angst weer losliet, plotseling versteend van afschuw, als had hij een
heiligschennis begaan.
Eerst met de morgen hield zijn dolle woeling op. Toen Hody om negen uur
verscheen, vond hij René opnieuw, roerloos in de leunstoel naast het bed, in zijn
staat van stompe bedwelming verzonken. Hij poogde tevergeefs hem op te beuren.
Een van de vrouwen Alaerts had, op verzoek van de dokter, iets tot ontbijt gebracht,
maar verre van dit te willen gebruiken, wees René het bord van de hand en wendde
hij het hoofd om, met gesloten ogen. Hody had zich bereidwillig met al de
formaliteiten van de begrafenis belast. Deze zou 's namiddags plaatshebben en de
jonge dokter had maatregelen genomen om zijn vriend die ganse dag niet meer te
verlaten. Hij begon zich dan ook maar terstond voor zijn tijdelijk verblijf in te richten.
Hij had zich naast René op een stoel gezet, hem opzettelijk het gezicht van de
overledene verbergend, en voortdurend, zonder zich te laten ont-
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moedigen, richtte hij troostend het woord tot hem, met het geheime doel hem voor
enkele stonden met zich naar buiten te krijgen, terwijl een formaliteit volbracht zou
worden waarbij hij bovenal de tegenwoordigheid van René vreesde: het kisten. De
doodkist was reeds in huis en twee bedienden van de lijkbezorger stonden erbij,
verborgen in een kamertje, wachtend op een sein van Hody om ze boven te brengen.
Maar 't was alsof René in de overspanning van zijn lijdensvermogen, voelde wat
men voor hem verborg; hij rees uit zijn stoel op en begon gejaagd heen en weer te
lopen, zoekend rondkijkend, evenals op de avond van zijn terugkomst, toen hij in de
kamer het verborgen wasbekken met bloed gevoeld had.
- Komaan, René, gij moet een ogenblikje frisse lucht scheppen, zei eensklaps
Hody, van de omstandigheid dat zijn vriend in beweging was gebruik makend om
hem onder de arm te vatten en te pogen hem mee te krijgen.
Maar met een wilde ruk maakte René zich vrij en deinsde achteruit, tot aan het
venster:
- Neen, antwoordde hij met een sombere hoofdschudding, - ik blijf. En hij hervatte
zijn dwalende gang, het hoofd gebukt, de wenkbrauwen gezakt, vorsend zoekend
rondom de schemerige kamer.
- Luister, René; wees niet kinderachtig, gij hebt reeds genoeg geleden, hernam
Hody met meer autoriteit, opnieuw zijn vriend bij de arm vastgrijpend. - Deze morgen
moet de overledene in haar kist gelegd worden. Waarom uzelf de foltering opgelegd,
deze operatie bij te wonen?
Als bij toverslag kwam René tot bedaren. - Och ja, 't is waar, sprak hij met schorre
stem. En pijlrecht keerde hij tot de fauteuil terug en zette er zich neer, zijn brandende
ogen op het lijk gevestigd.
- Gij komt dus mee, nietwaar? streelde de dokter, hem bij de hand vattend.
- O neen! klonk het beslissend antwoord.
En alle verdere pogingen bleven vruchteloos.
Tevergeefs wilde Hody opnieuw aandringen: hij stuitte tegen een halsstarrige,
boze, bijna aanvallende weigering en hij werd ertoe gedwongen in tegenwoordigheid
van René de
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twee mannen met de kist te laten boven komen. De beide vrouwen Alaerts volgden
hen op de hielen.
Hody sidderde. Hij verwachtte een laatste, hartverscheurende scène, wilder en
vreselijker dan al de andere, en hij stond radeloos om die tekeer te gaan. Hij zag,
roerloos en stom, de twee, in hun lange zwarte mantels gehulde bedienden de
glimmend verniste, door een mooi zilveren kruis versierde doodkist op het tapijt
neerzetten, ze openen, zich weer oprichten en tot het bed naderen. Met kloppend hart
keek hij René aan.
Geen spier van zijn gelaat had zich verroerd. Als versteend, staande in het midden
van de kamer, volgde hij werktuiglijk, zonder een woord, zonder een gebaar, bij het
weifelende licht van de op het beddetafeltje brandende waskaarsen, al de bewegingen
van de beide mannen. Hij het ze tot het ledikant naderen, bij schouders en voeten
het stijf in zijn blank doodskleed gehulde lijk optillen, zich ermee neerbuigen en het
zacht in de kist leggen.
Aarzelend, wachtend, hadden de mannen zich weer opgericht. Zij keken beurtelings
de beide jonge mannen en de vrouwen aan, als om een bevel te ontvangen. Hody
begreep dat zij wilden vragen of de kist onmiddellijk mocht gesloten worden; en
snel, zonder René te raadplegen, gaf hij hun, door een hoofdknik, zijn toestemming.
De mannen, gewend in zulke gevallen met vlugheid tewerk te gaan, hadden in een
oogwenk het deksel op de kist gelegd en reeds, terwijl de bevende Hody zich
verblijdde in de kalme ontknoping van het treurspel, draaiden zij met de hand aan
beide uiteinden de schroeven vast, toen plotseling een soort gebrul weergalmde en
René als een razende op de gesloten doodkist viel. De plotselinge onttrekking van
het lijk aan zijn gezicht had hem als een donderslag gerukt uit de staat van bewusteloze
fascinatie, die hij onderging; hij begreep eensklaps wat er gebeurde, hij begreep dat
men hem voor eeuwig Lucie ontnam, dat hij haar nooit, nooit meer zou zien. En hij
wilde haar nog weerzien, hij wilde haar nog in zijn armen sluiten, haar nog kussen,
nog spreken tot haar, met haar sterven misschien, sterven van rouw en smart op haar
koud en roerloos lijk.
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't Was een afgrijselijk tafereel. Hij had met geweld een van de mannen
omvergeworpen; hij wrong en schudde woedend aan de schroeven die hij in de
onstuimigheid van zijn bewegingen niet meer los kon krijgen; hij worstelde huilend,
snikkend en grijnzend als een in 't achterhol gedreven beest, tegen Hody en de tweede
bediende, die hem op 't lijf gesprongen waren en hem uit al hun macht van de doodkist
poogden af te rukken. De beide vrouwen waren gillend van afschuw uit de kamer
gevlucht, de door René omvergeworpen werkman, opgestaan, sloot weer, op het
dringend bevel van Hody, met koortsachtige haast, de half losgedraaide schroeven.
- Mijnheer, mag ik de kist toespijkeren? riep angstig de man, door een nieuwe,
nog razender aanval van René weer achteruit geslagen.
- Ja, ja, spijker! spijker! kreet wanhopig Hody, onbekwaam zijn ellendige vriend
nog langer te bemeesteren.
Met rasse, akelig galmende bonzen en kraken, werd het deksel op de doodkist
vastgespijkerd. En 't moest wel zijn dat de man meer dan eens het heilzaam uitwerksel
van deze radicale maatregel beproefd had: naarmate hij harder, en vlugger met de
hamer sloeg, scheen René te begrijpen dat een onoverkomelijke almacht hem beslist
van het geliefde wezen scheidde; zijn tegenstand verzwakte, hij kwam allengs een
weinig tot bedaren. Weldra bood hij hoegenaamd geen weerstand meer; en toen lieten
de dokter en de werkman hem los, als duizelig op de doodkist uitgestrekt, in een
aanhoudend geklaag zijn laatste tranen uitschreiend, in een uiterste knelling het hard
en ongevoelig hout, dat hem voor eeuwig het gelaat van de geliefde verborg, in zijn
verlamde armen prangend.
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XI
En toen zij begraven was ontstond er in hem een schielijke reactie, een ontspanning
van zijn ganse wezen. Hij keerde te voet met Hody van het kerkhof terug, en in de
prachtige augustusavond, terwijl zij in het opgewekt gewoel van de wemelende
voetgangers en rijtuigen, langs de oever van een vaart een eindeloze, met platanen
beplante laan volgden, openden zijn bevangen longen zich vanzelf voor de zachte,
pure lucht, en een zonderling gevoel van verlichting daalde stillend in hem neer.
Voor de eerste maal sinds drie dagen voelde hij lust om iets te gebruiken. Hody had
zijn arm gevat, zij trokken samen de stad in, traden een restauratie binnen en hij at
met graagte. Toen maakte zich een overgrote vermoeienis van hem meester, een
vermoeienis die in hem een verlamming van alle fysieke en intellectuele krachten
teweegbracht; en toen zij opstonden, waren zijn benen zo loom en zo zwak, dat zijn
vriend een rijtuig moest bestellen om hem huiswaarts te brengen.
Hij sliep gedurende twaalf uren een slaap als van dood; en toen hij, uitgerust en
versterkt, weer ontwaakte, kwam als een schicht, een naam, en met die naam een
wereld van gedachten en gewaarwordingen, die de foltering van de drie laatste dagen
tijdelijk in hem gesmoord had, in zijn brein zich spijkeren: Raymonde!...
Raymonde! Wat zou er thans met haar en hem gebeuren? De hinderpaal die tussen
beiden oprees, was eensklaps verdwenen; thans werd hun huwelijk mogelijk...
Overweldigend greep die gedachte hem aan. Hij werd er eensklaps van
doordrongen, in een soort van duizeling van gans zijn wezen. Gedurende enkele
ogenblikken was het in hem als een helder opflikkerend visioen van geluk, van
loutere, volmaakte vrede en volzaligheid, terstond, als onder
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een knotsslag, door de vernielende herinnering aan het afgelopen treurspel verbrijzeld.
Tussen Raymonde en hem rees, onver jaagbaar, het bleke lijk van zijn slachtoffer
op; en hij begreep eensklaps in een laatste scheuring van zijn hart, dat dit nu zijn
bestendige foltering zou worden, dat eerst nu het uur van wroeging en van
boetedoening had geklonken: een rechtvaardige en verdiende boetedoening voor zijn
misdaad, waaraan geen menselijke macht noch wilskracht hem voortaan onttrekken
zou.
En in de geestverbijstering waartoe zijn foltering van de jongste tijden hem
trapsgewijs gebracht had, begreep hij ook dat hij eerst minder zou lijd, naarmate hij
vrijwillig en vooraf het offer deed van alles wat hem nog geluk of hoop kon
aanbrengen. Hij voelde de noodzakelijkheid van de straf waaronder hij leed; hij liep,
in een soort van superstitieuze behoefte tot die boete, de slagen van het noodlot
tegemoet, om minder lang te lijd. De stem van het geweten zei hem dat hij voor
eeuwig het recht verbeurd had op een leven van herschepping en geluk met Raymonde,
en gedwee bukte hij 't hoofd voor dat vonnis van 't Geweten. Hij aarzelde geen
ogenblik; hij verbrak bepaald en onherroepelijk de dierbare banden, hij schreef haar
een lange, smartvolle brief, waarin hij haar de ganse sombere tragedie vertelde,
waarin hij haar, zo bezwarend mogelijk, de ganse snoodheid van zijn gedrag voor
ogen legde, waarin hij haar smeekte hem van zijn beloften te ontslaan, aangezien het
hem toch niet meer mogelijk was met haar nog gelukkig te zijn of haar gelukkig te
maken.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

555

XII
Hij onderging nogmaals het gevoel van wrange verlichting toen hij zelf deze brief
naar de bus gebracht had. Nu was het offer volbracht, onherstelbaar volbracht: de
bepaalde en vrijwillige verwoesting van zijn laatste levensgeluk verzachtte in hem
de wroeging van zijn misdaad.
De ganse dag bracht hij aldus in een toestand van betrekkelijke vrede door; en
Hody, die hem omstreeks vijf uur kwam bezoeken, werd getroffen door zijn
plotselinge kalmte, zo kort na een tijdperk van gruwzame ontroering. Met
schemeravond nam hij zelfs zijn stok en ging een wandelingetje maken in het park.
Ja, hij voelde zich gestild; een bittere, wanhopige stilling, maar een stilling toch:
de wrange voldoening van de vrijwillige verzaking, van de zelfopoffering.
Hij was op een bank gaan zitten, evenals immer na een overmaat van aandoening
door een overgrote vermoeienis bevangen; en, zijn doffe blik op de voorbijgangers
gevestigd, berekende hij nu inwendig welke gevolgen zijn besluit, zijn onherroepelijke
scheiding van Raymonde voor zijn toekomst zou teweegbrengen.
Zijn toekomst! dat woord had geen betekenis meer voor hem; hij had geen toekomst
meer. De toekomst, voor hem, dat was de isolering, 't bepaald vaarwel aan alles wat
hij vroeger liefhad, de horizon aan alle kanten als door een muur afgesloten, zonder
nog één stipje, nog één straaltje hoop. Want, o! dat durfde hij wel zweren, dat navrante
vaarwel, die scheuring van Raymonde was ook het afscheid en de vernietiging van
de laatste en de hoogste van zijn illusies, het was de dood, de begraving van zijn
hart. Nooit, nooit meer zou hij liefhebben. Hij zou niet meer willen, noch kunnen
liefhebben. Voortaan zou het zijn alsof hem een zintuig ont-
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brak, alsof dat subliem vermogen van de liefde, in hem gedood door de overmaat
van lijden waarin het ontaard was, uit zijn lichaam was gerukt.
En eenzaam in de gouden avondglorie onder de neerhangende twijgen van een
bosje op de bank gezeten, toverde hij zich weer het afgelopen treurspel voor de geest,
wekte hij, in een wondere wreedaardigheid jegens zichzelf, dat schrikkelijk
lijdensvermogen, waarvan hij in zo hoge mate bezeten was, in zich weer op.
Halsstarrig, on ver jaagbaar kwam ze nogmaals vóór hem opgerezen, de arme lijderes
die zich voor hem en voor zijn monstrueuze zelfzucht had geofferd. Hij zag haar
terug onder de gedaante van ieder jong meisje, dat lachend en gelukkig, in licht
zomergewaad gekleed, aan de arm van haar minnaar voorbijstapte; hij vernam haar
stem in 't zacht geruis van 't koeltje door de bladeren; en de tonen van een verwijderde
muziek die gedempt bij tussenpozen tot hem overwaaiden, verlevendigden in hem
de herinnering van hun zoete avondwandelingen, van hun lange, gemoedelijke tochten
door het stille, eenzame veld. En bij iedere herinnering verkropte een snik van
wanhoop in zijn keel. O sterven!... zich vrijwillig aan de dood overgeven, in de
schoonste jaren van het leven, als het noodlottig einde nog zover schijnt te liggen,
als de toekomst nog zoveel genot en heil zou kunnen aanbrengen! Sterven, als de
ganse Natuur nog zo vol kracht en leven, als ze zo schoon, zo vreedzaam is! Daar
ergens, tussen zes planken gesloten, alleen, o, zo somber alleen in de koude duisternis
van 't graf te liggen, als er zovelen zijn, die in dit prachtig avonduur, onder de
balsemgeurige schaduw van de heimvolle bosjes, arm aan arm wandelen, plannen
van geluk en toekomst makend!
Tranen verduisterden zijn ogen, zijn handen knelden zich krampachtig om het
hout van de bank, een toenemende benauwdheid schroefde hem de keel toe, alsof de
woelende vloed van zijn emoties hem wou verstikken. Toen stond hij op, volgde
gejaagd, met somber gebukt hoofd, de kronkelende laan, dwaalde doelloos, zonder
te weten waar hij heen wilde, door andere kronkelende lanen. En plots, door die
schrikkelijke macht van alomtegenwoordigheid, die hij voor het lijden scheen te
bezitten, bleef hij aan de plaats genageld,
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terwijl zijn geest door een andere foltering, door de herinnering aan Raymonde
overweldigd werd. Arme Raymonde! Op dit ogenblik had ze voorzeker reeds zijn
brief ontvangen! Op dit ogenblik was zij van haar angstige onzekerheid van de laatste
dagen bevrijd, om ook, en ook door zijn schuld, in de afgrond van de wanhoop te
storten! Wat zou ze gezegd, wat zou ze gedaan hebben, nadat ze die vernietigende
tijding ontvangen had? Tot dusver, in het egoïsme van zijn eigen lijden, had de smart
die zijn besluit bij haar zou teweegbrengen, zich niet duidelijk aan zijn gestoorde
geest kunnen opdringen; maar nu, voor het eerst, in een schok en een kreet van
afgrijzen, stelde hij zich met wrede helderheid de onttovering en de wanhoop van
het ongelukkig meisje voor. Het was als hoorde hij haar een gil van schrik slaken;
als zag hij haar doodsbleek worden, waggelen en in bezwijming te gronde storten,
de rampspoedige brief verwrongen in haar handen. En in zijn hollende
verbeeldingskracht voelde hij onmiddellijk de weerslag van haar smart; hij snelde
zelf onder de zweepslag van haar veronderstelde foltering vooruit, hij waggelde als
onder een bons, zakte klagend als een kind op een bank weer neer. Ach 't was
afgrijselijk! Het was of op hem en op al wie met hem in aanraking kwam, een vloek
geworpen werd. De gedachte aan Lucie, dat was het lijden door de Dood; de gedachte
aan Raymonde, dat was het lijden door het Leven; aan alle kanten om hem heen was
het lijden en vertwijfeling. Ach! waarom er geen einde aan gemaakt door de
vernietiging van zichzelf, door zelfmoord!...
Zelfmoord!... ja, zelfmoord!... Het einde van het lijden in het einde van het leven!
De dood als enige en uiterst mogelijke boetedoening en herschepping!...
Hij was weer opgestaan, hij dwaalde met koortsachtige tred door de eenzamer
wegen, waar, in een dof gegons, begeleid door de laatste wegstervende tonen van de
muziek, de laatste wandelaars en rijtuigen passeerden, in hun terugkeer naar de stad.
Wielrijders schoten voorbij als schichten, gebogen op hun flikkerende raderen; en
glanzend met een zonderlinge, bleke glans, brandden reeds op een heuveltje de eerste
gaslantarens, om de vier hoeken van een kiosk, die helder boven

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

558
de versomberende kruinen dè arabesken van zijn ijzeren geraamte tegen het nog
doorschijnend-gouden westen aftekende.
Ja, ja, de zelfmoord!... De stugge en eenzame dood, de dood zonder genade noch
vaarwel, de laatste grijns van foltering in de laatste angstkreet; en dan de vergetelheid
en het einde van alles in het niets! Ja, ja, dát was de toevlucht!...
Hij had de druk bezochte lanen verlaten; hij was een zijweg ingeslagen, eenzaam
en recht, langs beide kanten door zachthellende, met heesters en bloemperkjes
begroeide, kunstmatige heuveltjes bezoomd. En nogmaals op een bank gezonken,
de rug gekeerd naar 't westen, om in de luister van de ondergaande zon de boulevard
met huizen niet te zien, waar op de dreef langs gene zijde uitliep, staarde hij
werktuiglijk, in zijn nare gedachten verdiept, naar het verwijderd rondpunt van een
middenallee, waar in purperen wemeling, de bonte, opgewekte stoet van de wandelaars
voortdurend heen en weer ging, door de vluggere wielrijders en rijtuigen
vooruitgerend.
Waarom ook niet?... aangezien een onverbiddelijke fataliteit hem toch tot dit einde
stuwde; aangezien hij voelde dat hij toch daarmee zou eindigen, dat hij zo wilde
eindigen, omdat het lijden, zijn schrikkelijke faculteit van lijden, zijn behoefte tot
lijden in hem alle vermogen van vrede en geluk gedood had! Werktuiglijk had hij
zijn stok in de hand genomen en op de knop geduwd. Een veertje knakte, een lemmer
kwam te voorschijn, dun, driehoekig, lang, naaldfijn van punt. Het was een degenstok;
het toeval, het Noodlot had gewild, dat hij juist op die stok de hand legde.
Waarom niet?... Hij had het wapen uit de schee getrokken, hij bekeek het
aandachtig, beproefde zijn stevigheid, opende zijn jas en vest en plaatste de scherpe
punt op 't witte hemd, onder de linkerboezem, op het hart. Waarom niet?... Een stoot,
een drukking, en alles zou gedaan zijn. Hij zou een scherpe, vlugge pijn gevoelen;
hij zou wellicht een noodkreet slaken; een straaltje bloed zou zijn wit hemd
bezoedelen; een weinig rood schuim zou op zijn lippen komen. Hij zou waarschijnlijk
nog eens opspringen; hij zou nog eens, als in een laatste weerlicht, de weg, de
heuveltjes, en
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ginder, in de purperen, schemering, de bonte schaar van de wandelaars ontwaren;
hij zou nog eens het dof gegons van de rijtuigen en de laatste akkoorden van de
muziek vernemen; en dan zou er een nevel vóór zijn geest en ogen komen: alles zou
verduisteren, zich uitwissen, verdoven; en levenloos, in het einde van alle lijden, zou
hij op de bank neerstorten. Waarom niet?....
Reeds waren zijn ogen dicht, reeds heide hij, met hijgend geopende mond,
achterover op de bank en onder zijn wijdopen vest was zijn hand op het punt een
decisieve slag te geven, toen hij instinctmatig, bewogen door dat voorgevoel van de
komende gebeurtenissen dat hem eigen was, een laatste maal het hoofd ophief, starend
in de richting van het rondpunt. En op datzelfde ogenblik zag hij twee vrouwen, de
ene op de andere volgend, de ene met een roze kleed aan en een zwarte hoed, de
andere gans in 't zwart gekleed, met een witte schort en blootshoofds, die het rondpunt
verlieten, de zijlaan insloegen en deze volgden, recht op hem afkomend.
't Was of een stalen klauw zijn hart ineenperste: hij slaakte een kreet, sprong op,
verborg zijn degen in de schee, liep hun onstuimig twee passen tegemoet, bleef als
verdwaasd, als duizelig, weer stilstaan. Als in een weerlicht had hij hen beiden
herkend: Raymonde en haar dienstmeid.
Hij verkeerde ettelijke ogenblikken in een gedurende staat van volkomen
onbewustheid en verslagenheid. Hij begreep niet, hoe en waarom hij nog leefde, hoe
en waarom hij plotseling uit de nacht van de dood werd gerukt, waarin hij zich reeds
gedompeld waande. En eensklaps tot de werkelijkheid teruggeroepen, onderging hij
de wilde sensatie dat hij de lijdenskelk nog niet geheel geledigd had, dat eerst nu, in
die toevallige en onvermijdelijke ontmoeting, zijn levenslot bepaald beslist zou
worden. Hij zag haar tot hem naderen, met de kracht en de onverbiddelijkheid van
het Noodlot: en in die uiterst plechtige stond, in het folterend bewustzijn dat hij haar
voor de laatste maal zou zien en horen, ving hij haar nogmaals gans in zich op, voelde
hij haar nogmaals gans in zich opleven, en zijn liefde voor haar hem aangrijpen met
een allesoverheersende macht. Niettegenstaande de onzeglijke
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verwarring van zijn ganse wezen, verkreeg zijn geest eensklaps een ongelooflijke
helderheid en vatbaarheid, en geen enkele voorafgaande bijzonderheid van het groot
drama dat zou gebeuren, ontsnapte aan zijn schier profetisch waarnemingsvermogen.
Hij zag haar duidelijk naar hem toe komen; hij bemerkte de sierlijkheid van haar
bewegingen, de gracieuze vormen van haar lichaam, bij elke stap zich zo troeblant
aftekenend onder de lange plooien van haar roze zomerkleed - hetzelfde dat zij droeg
de dag van 't uitstapje naar Lauwegem-kasteel. Hij zag haar als een schok van
verbazing, gemengd met schrik, ontvangen, toen zij hem ontwaard had; hij zag haar
beurtelings blozen en doodsbleek worden; en toen zij slechts een tiental passen meer
van hem verwijderd was bemerkte hij ook de uitdrukking van pijn die haar vermagerde
gelaatstrekken bedekte, en begreep hij dat zij reeds het schrikkelijk treurspel kende
en twijfelde hij niet dat ze zijn brief ontvangen had.
Het waren enkele ogenblikken van onuitstaanbaar onheilspellende knelling en
benauwdheid. Zij wisselden, met een pijnlijke glimlach, een banale groet en een
trillende handgreep; hij zei werktuiglijk, met schorre stem als wist hij zelf niet wát
hij zei: ‘ik ben hier reeds terug’, en hijgend bleven zij tegenover elkander staan,
elkaar aanschouwend met de angst in de ogen, nog meer bedwongen door de
tegenwoordigheid van de meid, die enkele schreden achter hen stond, de blik op hen
gevestigd, beiden als het ware onbekwaam de eerste woorden uit te spreken van de
gewichtige dingen, die onvermijdelijk tussen hen aan de beurt moesten komen.
René vatte na een lange bedwelming het eerst weer moed: - Raymonde, sprak hij,
op een sombere, dieptrillende toon, de ogen ten gronde geslagen, - ik heb u deze
morgen geschreven; gij hebt mijn brief ontvangen, nietwaar?
- Neen, antwoordde zij zacht, hem met een treurige verwondering aanstarend. Ik was niet thuis, ik heb de namiddag bij de juffrouwen Dufour doorgebracht. En
met een gesmoorde smeking in de nog verzwakte stem:
- Wát hebt ge mij geschreven?
Hij richtte 't hoofd op, keek haar met verwildering aan, de verkleurde lippen
sidderend:
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- O! hebt ge die niet ontvangen? Weet ge nog niet wat er gebeurd is? Weet ge nog
niet waarom ik hier terug ben? waarom ik zo ellendig ben, ellendig om te sterven?
De woorden verkropten in zijn keel, zijn handen wrongen zich gefolterd samen,
zijn smekende ogen kwamen vol tranen, hij voelde zich door een onnoemelijke schrik
overweldigen bij die afgrijselijke gedachte, dat zij nog het ganse treurspel moest
vernemen. En 't was schier een verlossing, toen hij haar op neerslachtige toon, met
een soort van weerzin hoorde zeggen:
- Ik weet wat er gebeurd is, en ik begrijp, ja, ik begrijp zeer wel dat een zo
schrikkelijke gebeurtenis u niet onverschillig laat.
Nog meer verwilderd en verbaasd keek hij haar aan:
- Gij weet! gij weet!... wát weet gij?... wie heeft het u gezegd? stamelde hij.
Zij bleef een ogenblik aarzelen, gans rood van spijt, terwijl ook tranen in haar
ogen kwamen.
- Ik weet, murmelde zij eindelijk gedwongen, - ik weet: dat die vrouw schielijk
gestorven is. Ik ken geen bijzonderheden, ik weet maar wat ik er deze namiddag in
ons gezelschap van heb horen vertellen... O 't is afgrijselijk, en afgrijselijk zijn ook
de smarten die ik uitsta sinds ik u liefheb!... Roerloos, als versteend, met steeds
toenemende verwildering en angst op het gelaat, bleef René haar voortdurend
aanstaren. Die vrouw! die vrouw! Nogmaals die smadelijke benaming voor de
rampzalige die geen andere misdaad begaan had dan hem vurig te beminnen, dan
zich blindelings voor hem op te offeren! En plotseling meende hij te voelen dat die
dood, welke hun huwelijk mogelijk maakte, in de geheime diepte van Raymondes
hart toch een verlichting teweegbracht. De onderstelling van dit gevoel, dat hij zelf
ondergaan en als iets infaams overwonnen had, werd hem onuitstaanbaar in
Raymonde. Zijn ontroerd medelijden met de smarten, die zij door zijn schuld geleden
had, verzwakte; zijn hart klopte nog enkel van berouw en wroeging voor de arme
overledene. Een woeste snik steeg uit zijn keel, en driftig, met gewrongen handen
riep hij uit:
- O! noem haar niet die vrouw! Bloos niet terwijl ge van
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haar spreekt! geloof helaas niet, dat haar dood onze kansen van geluk vermeerderd
heeft! Geloof wel, integendeel, dat zij goed en edel was, en ik boos en misdadig!
Geloof dat zij het is die zich voor mij opgeofferd heeft; dat zij door mijn schuld
gestorven is; dat haar dood mij als een misdaad op 't geweten drukt, en dat die dood,
ver van ons nader te verenigen, ons voor altijd van elkander scheidt!
Hij was nog dichter tot haar genaderd; hij had haar beide handen vastgegrepen, in
een wilde beweging van uiterste ontboezeming en schuldbekentenis, terwijl het
dienstmeisje, beseffend dat zij hier te veel was, schoorvoetend op een afstand ging,
de rug naar hen gekeerd. En met onstuimig zwoegende borst, de schier uitdagend
schitterende ogen halsstarrig op de hare gevestigd, als om het gruwelijke van zijn
misdaad onuitroeibaar in haar brein te spijkeren, vertelde hij haar nu, in haastige,
gehorte en gebroken woorden, alles wat hij haar in zijn brief geschreven had, alles
wat hem sinds die laatste, schrikkelijke dagen 't hart vermoordde. En naarmate hij
sprak, zag hij een uitdrukking van onnoemelijke smart en afschuw het verkleurd,
ontsteld gelaat van Raymonde bedekken. Hij voelde haar handen, die hij halsstarrig,
in een smoorlijke knelling, tussen de zijne geprangd hield, slap en bevend worden;
hij zag haar weifelende ogen vol met tranen komen; hij hoorde haar boezem hijgen
onder de woelende storm van haar ijzende ontroeringen. En trapsgewijze sleepte een
soort van vernielende passie hem mee, die hem, om zijn wanhoop en wroeging te
schilderen, denkbeelden van een onuitsprekelijke treurigheid inboezemde; kreten en
stembuigingen van een hartverscheurende foltering; een gans overweldigende poëzie
van somber lijden, die hij in een duizeling van afgrijzen en vernieling uit zijn
binnenste voelde stijgen. Geheel de akelige tragedie herleefde in een uiterste
noodkreet; hij riep tussen Raymonde en zich het spook van de dode in, als een
zinnebeeld van vloek en wraak. En trapsgewijze besefte hij ook de grenzeloze
wanhoop die zich van Raymonde meester maakte, terwijl zijn lijden, nog verdubbeld
door het hare, in hem al zijn liefde voor haar onstuimig weer deed ontwaken. Hij
kwam steeds nader en nader tot haar; en in de vallende duisternis die de weg gans
eenzaam

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

563
maakte, hield hij steeds krampachtiger haar handen vastgekneld, en bedekte hij die
nu met kussen en met tranen, weldra niet meer wetend wat hij zegde, haar smekend,
met een onkennelijk geworden stem, hem toch niet onverbiddelijk te verachten, hem
aan zichzelf niet over te laten in het paroxisme van zijn lijden.
Langzaam, hijgend, met van schrik uitgezette ogen, had ze zich uit zijn knelling
losgemaakt.
- O! 't is afgrijselijk! afgrijselijk! 'k Ben bang voor u! 'k ben bang voor u! kreet ze
dof, instinctmatig met verdedigend uitgestrekte handen achteruitgedeinsd.
Driftig greep hij die weer vast.
- En nu begrijpt ge, nietwaar, wat er in mij moet omgaan? Nu begrijpt ge, dat ik
het recht verbeurd heb nog aan u te denken? Gij begrijpt het, nietwaar? gij begrijpt
het? herhaalde hij dringender, wild haar hand schuddend en haar aanstarend met
grote droge ogen, waarin een woeste vlam van vernieling glinsterde.
Zij huiverde, doodsbleek geworden, haar angstvolle, donkere blik halsstarrig op
hem gevestigd.
En zijn driftigheid deelde zich aan haar niet mee; het bloed verstijfde in haar
aderen; zij kon enkel, in een siddering van haar verkleurde lippen, met een doffe,
bevende stem herhalen:
- O René, het is verschrikkelijk! Ik ben bang, 'k ben bang voor u!
Een soort van kramp kwam over zijn gelaat, hij liet plotseling haar handen los en
barstte uit:
- Bang! bang!... maar zeg dan toch ook, dat gij een afkeer hebt van mij! Zeg toch
dat ik een moordenaar ben! dat mijn handen bevlekt zijn met bloed! met bloed! hoort
gij 't Raymonde?...
Hij knarsetandde, het lijf ineengedrongen; hij herhaalde met een boze
moedwilligheid, met ogen die vlamden en een stem die geen menselijke klank meer
had:
- Maar zeg het dan! Zeg het! zeg het!
Zij barstte plots in overweldigende tranen los; zij maakte een beweging als om in
zijn armen te vallen; zij vatte woest zijn handen vast en drukte die met wanhopige
kracht in de
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hare, worstelend tussen haar schrik en haar liefde, met een gebroken, klagende stem
snikkend:
- Neen, neen,... neen, neen, René... gij boezemt mij geen afkeer in! Neen, neen...
ik heb u lief, ik heb u... lief..., maar ik ben bang voor u... 'k ben bang... en het is toch
zo gruwelijk,... bang te zijn... van wie men 't liefst op aarde heeft!...
Een soort van waanzin zette haar oogappels uit; de klank van haar stem was schor
en onnatuurlijk geworden als de zijne, door zuchten en snikken versmacht, en haar
handen maakten grote, verwilderde gebaren, als om een steun, een reddingsplank te
zoeken. Maar hij vooral bezat zichzelf niet meer: de al te harde schokken die hij
doorstaan had, hadden zijn verstand gekrenkt. In een laatste, wilde explosie van liefde
greep hij haar plotseling om 't middel, hield haar een ogenblik tegen zijn lijf geprangd,
de ogen toe, de mond in een kus van opperste genot en heil op haar mond gedrukt;
en dan stiet hij haar bruusk, bijna met ruwheid van zich af, riep tweemaal ‘Adieu!
adieu!’ en, zich omkerend, trok hij zijn degen uit, en, met een enkele, grote slag, stak
hij hem in zijn borst, tot aan de beugel.
't Was als een weerlicht. Zij zag het puntig lemmer glinsterend zwaaien, sprong
met een wilde schreeuw, een schreeuw die tot aan 't uiteinde van 't park gehoord
werd, naar hem toe om hem het wapen te ontnemen, viel in bezwijming op zijn
lichaam neer.
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XIII
Hij overleefde de slag. In zijn waanzinnige overdrevenheid had hij het niet juist
kunnen berekenen om zich dodelijk te treffen, en een vlugge hulp, een zorgvolle
verpleging en zijn kloek gestel hadden hem, in weerwil van zichzelf, van de dood
gered. En die dag, voor de eerste maal sinds de zes weken van zijn langzame
herstelling, had hij zijn bed mogen verlaten en zich in een zetel vóór het open venster
zetten. Raymonde was aan zijn zij gezeten; Raymonde, die hem sinds de vreselijke
gebeurtenis schier geen ogenblik verlaten had; Raymonde, die al de angsten en al de
smarten van een elk ogenblik te wachten noodlottig einde doorstaan had; Raymonde,
die sinds die morgen, in de tegenwoordigheid van haar moeder, van zijn zuster en
zijn schoonbroeder, bepaald met hem verloofd geworden was.
De lucht was zacht en kalm. Het was een van die onuitsprekelijk kalme, schone
dagen, zoals alleen het einde van september er soms geven kan. Door het open venster,
ver over de onbeweeglijke, stil-goudende kruinen van het park, strekte 't gezicht zich
uit over de eindeloze horizon, badend in doorschijnende, blauwende dampsluier.
René en Raymonde, de blik op dit stillend schouwspel gevestigd, bleven ernstig
en stilzwijgend, als in diepe gedachten verzonken. De doffe en verwarde geluiden
van de grote stad, waarvan zij de beweging en het leven achter zich gevoelden,
kwamen daar in een vaag gegons aan hun oren uitsterven; zij vernamen enkel duidelijk
een eentonig en regelmatig geluid: de herhaalde, klinkende bonzen van een heiblok,
dat een straatplaveier, onder, hun vensters, in kadans op de stenen liet neervallen,
terwijl in het verschiet, langs een opklimmende laan, een kar vol zand hossebossend
kwam gereden, getrokken door een paard, dat loom en traag voort-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

566
stapte, in een overspanning van al zijn spieren. En van lieverlede, in die zo volkomen
kalmte en sereniteit, in die zo zachte en zo reine atmosfeer, die door het open venster
in de kamer vloeide, voelde René zich door een zonderling melancholieke benauwing
aan het hart bevangen. Een zachte en tevens droevige vertedering woog op zijn
gemoed; hij ondervond de dringende behoefte, door woorden zijn kwellende gevoelens
uit te drukken.
Een zware zucht steeg uit zijn boezem, hiji vatte de linkerhand van Raymonde in
de zijne, en langzaam, met een soort van teruggehouden vrees en vroomheid:
- O Raymonde,... Raymonde, denkt ge dat wij nog gelukkig kunnen zijn?... denkt
ge dat het ons waarlijk nog mogelijk is met elkander gelukkig te wezen? vroeg hij.
Een lichte rilling deed haar beven, haar hand drukte, instinctmatig, krachtiger de
zijne.
- O, waarom niet? antwoordde zij met ontroerde stem, haar zachtgedempte stem
van de diepe zielsaandoeningen. - Hebben wij niet genoeg geleden? Hebben wij niet
meer dan onze tol aan het onheil betaald, om het recht op 't geluk verworven te
hebben?
Hij gaf geen antwoord, hij scheen haar woorden niet gehoord te hebben, de starende
blik op de kalme, blauwende vergezichten gevestigd. Maar na enkele ogenblikken
stilzwijgen; zonder zijn peinzende ogen van het verre landschap af te wenden:
- Gij, Raymonde, gij hebt uw tol, meer dan uw tol aan het onheil betaald; maar ik
niet...
- Raymonde, hernam hij met zijn trage, vrome stem, - ik ben van ver weer
opgekomen; ik heb de dood van nabij, van heel dichtbij gezien, en in die blik van
aangezicht tot aangezicht met de eeuwigheid, heb ik de nietigheid van alle wereldse
dingen gevoeld. Ja, een ogenblik heb ik de heldere perceptie van het hiernamaals
gehad; en toen ik tot de aardse werkelijkheid terugkwam, weet ge wat mij het meest
getroffen heeft, wat me voortdurend het meest treft in het leven?
Hij legde haar hand op zijn knie, streelde ze, en treurig zijn verloofde in 't gelaat
aanschouwend:
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- 't Is altijd en altijd weer de diepe onvolmaaktheid en de wrede onrechtvaardigheid
van alles...
Een zweem van angst bedekte haar vermagerd en verbleekt gezicht, en haar op de
horizon gevestigde ogen kwamen langzaam vol tranen.
- Och!... waarom toch spreekt ge zo! Waarom toch ziet gij altijd alles van de
sombere zijde? zuchtte zij na een lang stilzwijgen. - Zijn er toch ook geen schone,
en grote en edele dingen in het leven? Is er toch geen breed deel geluk bewaard voor
hen die waardig zijn het te bekomen?
- Neen! riep hij met een, plotselinge heftigheid; - neen, het gedeelte geluk, is
bijlange niet in evenredigheid met het gedeelte ongeluk. Neen, de wereld is te
onvolmaakt, te onrechtvaardig!
Hij wond zichzelf op, lichte rozetinten kleurden zijn uitgemergelde wangen; zijn
holle ogen hadden een droevige, pijnlijke schittering gekregen:
- De wereld, voer hij bitter voort, - is wanhopig slecht, onvolmaakt en
onrechtvaardig. Zie dat rampzalig beest daar komen, dat arm afgereden paard dat
zich moet doodbeulen om die kar met zand op de laan te sleuren: is het niet om te
sterven van droefheid wanneer men denkt dat dit eenmaal een mooi jong veulentje
was, vol kracht en levenslust, dromend van liefde en geluk, in volle vrijheid grazend
naast zijn moeder, in de zachte groene weiden? Indien dat arme beest kon spreken,
zou het niet zeggen, dat geen enkele, maar géén enkele van zijn instinctieve
jeugdillusies zich heeft verwezenlijkt? Zou het niet zeggen dat zijn aangeboren gaven
en hoedanigheden de oorzaken van zijn ongeluk geworden zijn? dat men zich van
zijn lichaamssterkte bediend heeft om het overmachtigende vrachten te doen
voortsleuren; van zijn weerstand tegen de honger om het honger te doen lijden; van
zijn zachtaardigheid om het onder het juk van de slavernij gebukt te houden?... Hoor
die man, hier onder de vensters, bezig met plaveien. Is het rechtvaardig dat hij, die
misschien grote gaven van hart en geest bezit, of die misschien zou verkregen hebben,
waren zijn levenslot en opvoeding anders geweest; is het rechtvaardig dat hij, voor
een ellendig stuk brood, gedwongen is geheel de dag, het ganse
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jaar, zijn ganse leven lang, met een heiblok stenen in de grond te stampen?... Zie dat
zo kalm en heerlijk landschap, die wonderbare Natuur, gans badend in licht en
zonneglans: elk ogenblik worden er onrechtvaardigheden, misdaden gepleegd. De
ene mens buit er, wetens en willens, de andere uit: het ene dier verscheurt er het
andere. En 't moet zo zijn; de gruweldaad is noodzakelijk, onvermijdbaar. Zij is de
Wet en 't Leven zelf van onze ellendige natuur. En zelfs wanneer de misdaad niet
voorbedachtelijk of instinctmatig geschiedt, grijpt ze onwillekeurig, als uit
onachtzaamheid, als iets dat van geen belang is, plaats: men kan geen voet in 't gras
zetten, men kan niet ademen zonder een schepsel te doden of te doen lijden! Is dat
rechtvaardig? En neem mij eindelijk zelf tot voorbeeld: wat heb ik gedaan, ik, met
mijn beschaafde, verfijnde opvoeding, met mijn zachtmoediger instincten, met mijn
gruwel van te lijden en te doen lijden; met mijn aandrang, o met mijn vurige, vrome,
halsstarrige aandrang tot geluk voor mij en voor mijn medemensen: ik heb doen
lijden en ik heb gedood!
De toon van zijn stem was hoger gestegen, zijn gelaatstrekken verkrompen van
angst bij die onverjaagbare herinnering aan het treurspel van zijn leven. En ook zij,
gans ontsteld door de onverwachte inroeping van de nare gebeurtenis, had zich nader,
in een huivering van gans haar lichaam, tegen hem gedrongen en drukte koortsachtig
zijn handen in de hare, eensklaps, in haar gruwel en ontzetting, woorden van een
smekende welsprekendheid en overtuiging vindend, om hem te troosten en te bedaren.
- O René, mijn René, ik smeek u, spreek niet zo; beschuldig u niet met zoveel
overdrevenheid van een onheil dat alleen uw al te nauwgezet geweten u een misdaad
doet noemen! Gij hebt meer, duizendmaal meer groothartigheid en gewetensknaging
laten blijken, dan de overgrote meerderheid van de jongelieden in uw geval zouden
betuigd hebben. Hoe weinigen in uw plaats zouden uw wroeging gevoeld hebben?
Hoe weinigen zouden hun zonde, och God! op een zo schrikkelijke wijze geboet
hebben? En hoevelen zou men er integendeel niet vinden, die, o gruwel! deze tragische
ontknoping eenvoudig als de onverhoopte verdwijning van een
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zware hinderpaal voor hun geluk zouden beschouwen! O! gij hebt uw zonden geboet
zeg ik u! gij hebt ze ruimschoots en verschrikkelijk geboet! Gij hebt het recht nog
gelukkig te zijn; en gij zult het zijn; ik wil dat gij gelukkig zijt!
Haar stem klonk driftiger, een strakke vlam schitterde in haar ogen, levendiger
tinten kleurden ook haar ingevallen wangen.
- O René, ik smeek u, stel u het leven toch zo akelig, zo onverbiddelijk slecht niet
voor, hernam zij vuriger, hartstochtelijk zijn handen knellend. - Aanvaard het leven
zoals het is; troost u met de gedachte, met het vast voornemen, u het geluk waardig
te maken dat het kan geven; en zweer, u naar de maat van uw krachten te beijveren,
om de onvolmaaktheden en de onrechtvaardigheden, die ge er aantreft, te verbeteren
en te herstellen. Zeg, René, ware dat geen verheven levensdoel? En zou het tot dit
einde niet zijn dat de Heer ons op de wereld heeft geplaatst? Ware het zó vermetel
te denken dat Hij, toen Hij ons vóór een onvolmaakt werk stelde, ons meteen de taak
oplegde en ons de middelen gaf dit werk tot een zekere graad te verbeteren en te
voleinden? O, zeg, René, denk daar toch aan; laat u van die gedachte doordringen
en ik ben overtuigd, dat gij er uw heil in zult vinden!
Zij zweeg, gans geschokt van ontroering, haar schreiend aangezicht onder haar
beide handen verborgen, terwijl hij roerloos, stom, in zijn smartvolle bespiegeling
verzonken bleef, de starende blik in het verschiet, op het zo kalme en grootse
landschap gevestigd. De avondzon ging in stralenschittering onder; de gelende
bladeren, onbeweeglijk onder het azuur, kleurden zich bij plaatsen met brede,
tintelende vlekken goud en purper; de verre zachtgolvende heuvellijn doezelde weg
in een verschiet van droom, van feeërie. Een trein snelde langs een onzichtbare
spoorbaan voorbij, de kalme lucht met zijn ruisend gebrom vervullend; ontrollend,
als een wimpel door een pijlsnelle ruiter gedragen, zijn sneeuwwitte pluim van
wolkende stoom, die trapsgewijs verdunnend en verblekend over het landschap ging
verdwijnen.
En eensklaps scheen een zonderlinge vlam in zijn strakke ogen op te flikkeren.
Het was als hield hij die gevestigd op
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een glanspunt aan de horizon, nog verder dan de horizon; als zag hij ginds een
overweldigend wondervisioen oprijzen. Met een vlug, onstuimig gebaar greep hij
weer haar hand; en op een toon van doffe, sidderende vroomheid sprak hij: - O
Raymonde, lieve Raymonde, zoudt gij misschien toch de waarheid zeggen? Het
goede stichten, de onrechtvaardigheden herstellen, zijn evenmens tegen de gevaren
van het leven waarschuwen. O! zou dáár toch waarlijk nog een absolutie voor de
zondaar liggen? Zou het toch dáárom zijn, dewijl hij mij die taak oplegde, dat God
mij zo beproefde, dat hij mij eenmaal als een booswicht brandmerkte? Moest ik zo
verschrikkelijk lijden en doen lijd om het ongeluk voor anderen te bezweren? Luister,
Raymonde: toen ik uw schone woorden hoorde is mij schielijk een gedachte, een
ingeving in de ziel gekomen; en uw grootmoedig hart - dat weet ik zeker - zal er zich
niet door beledigd voelen. Gij die mij nu kent tot in het diepste van het hart, zult de
moed hebben de bezwaren van wereldse aard, welke mijn ontwerp bij u zou kunnen
verwekken, over 't hoofd te zien, om enkel het verheven en morele doel, waardoor
ik misschien mijn zondenvergeving en herschepping zal verdienen, in aanmerking
te nemen. Luister: ik wil mijn lijd en mijn misdaad beschrijven! Ik wil er van maken
een aangrijpend werk, een boek van een hoge en schriklijke moraliteit; een boek dat
zal zijn als een kreet van waarschuwing en wanhoop; als een smekende bede tot hen
allen die op het punt zijn in de afgrond te dompelen waarin ik viel. Luister, Raymonde,
luister: het zal een boek zijn als een lange kreet van foltering en medelijden, een
kreet die zal gehoord worden, die de volbrenging van de misdaad, o, al ware het maar
van één enkele misdaad, zal tegenhouden! Ik zal zielen redden, ik zal smarten lenigen,
ik, die een zo onuitsprekelijke afschuw heb van 't lijd! Ja, ja, gij hebt gelijk, er is
misschien nog een herschepping mogelijk! Hij die het goede sticht, hij die, naar de
mate van zijn krachten, de onvolmaaktheden en de onrechtvaardigheden van het
leven verbetert en herstelt, verdient nog, verdient misschien nog, al was hij ook een
misdadiger als ik, te leven! En dat nieuwe leven, die herschepping in de deugd, 't is
nog aan u dat ik ze zal verschuldigd
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zijn, Raymonde!
Hij was half uit zijn fauteuil opgerezen, hij had haar in zijn armen genomen en
hield haar zacht tegen zijn hart gedrukt, haar aangezicht met kussen bedekkend,
terwijl zij, als vernietigd van ontroering en tederheid, steeds overvloediger weende
en snikte, haar hoofd schuins op zijn borst gezegen, haar witte handen lam op zijn
schouders.
- En dat boek van smart en medelijden, weet gij hoe ik het heten zal? vroeg hij
tussen twee liefkozingen, de stem bevend en de ogen ook eensklaps vól tranen.
- Ik zal het Mea Culpa heten, dat wil zeggen: het boek van mijn schuld, van mijn
misdaad, van mijn wroeging en boetedoening, het boek van gans mijn hart en gans
mijn lijden, het enige boek dat ik ooit schrijven zal.
Hij zweeg, hij zoende haar opnieuw hartstochtelijk en lang. En in de stille kamer,
waar met de laatste gouden zonnestralen, de reine avondlucht instroomde, bleven zij
zo een lange tijd omarmd, niet meer sprekend, niet meer wenend; voelend, in een
bedwelming van hun ganse wezen, het sombere verleden verdwijnen en een betere
toekomst naderen en hen doordringen, met een weemoedige zachtheid van genade
en misschien nog mogelijk geluk!
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Op 't Blauwhuis
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Eerste deel
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I
Toen de trein, lang gillend, zijn vaart vertraagde, en weldra, in het geknars van de
remmen, vóór de halte van Sint-Maria-Akspoele stilhield, werd door de conducteur
het portier van de coupé geopend, en de twee dames, bereid om uit te stijgen,
ontwaarden, in het schelle licht van een lamp, het goedig gezicht van de oude Thijs,
die, zijn bonte muts in de licht sidderende hand, hen nederig en herhaaldelijk welkom
heette.
Mejuffrouw de Stoumont, groot en zwaar als een man, geheel in 't zwart gekleed,
met een rijke pelsmantel, stapte het eerst uit, langzaam, moeilijk, voorzichtig, zich
met de ene hand aan de koperen stang naast het portier vasthoudend, de andere op
de gebogen schouder van de oude knecht geleund. En toen Nina, die haar volgde,
met een wipje beneden was, klom Thijs in aller ijl in de wagen, om valiezen en
pakken te nemen. Beladen steeg hij er weer uit en liep de twee dames vooruit naar
het rijtuig, dat hij voor hen opende. Het was een stormige novemberavond.
Mejuffrouw de Stoumont en haar nichtje, het hoofd schuin gehouden voor de razende
wind, de klederen klapperend en wapperend, gaven aan de bediende, die met een
lantaarntje aan de uitgang stond, hun kaartjes af, en spoedden zich huiverend in de
landauer. Thijs stapelde pakken en valiezen op de ledige bank voor hen, sloot het
portier, klom op de bok; en 't paard, een kloek trekpaard, voor deze gelegenheid bij
de pachter van het ‘neerhof’1. geleend, begon met zijn zwaar gecadanseerde draf over
de steenweg te rennen.
Het was een gril van een min of meer ingebeelde zieke, die de twee dames aldus
naar buiten dreef, op een tijd van 't

1.

Boerderij van een kasteel.
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jaar als het merendeel van de kasteel- en landgoedbewoners het reeds verlaten hebben
of hun schikkingen tot vertrekken nemen. Sinds zij haar been gebroken had in een
val van de trap in haar huis te Brussel, beweerde mejuffrouw de Stoumont geen
gezond uur meer gekend te hebben. Meer dan vier maanden had zij, na dat ongeluk,
te bed of op haar sofa doorgebracht, verpleegd door een liefdezuster en door Nina,
haar nichtje. En dit gedwongen zittend leven, gepaard met een natuurlijke, door een
betreurenswaardige voedingsregel nog verergerde predispositie, had haar in korte
tijd, na de genezing, onheilspellend zwaar doen worden. Zij had weldra geklaagd
over benauwdheid op de borst, over slapeloosheid en duizelingen, over allerhande
kwalen die zij, in een vreemde en stijfhoofdige geestverbijstering, aan een overgrote,
uit haar accident voortspruitende zwakheid toeschreef. Ook, niettegenstaande
nadrukkelijk bevel van haar geneesheer, die haar vooral een regime van matigheid
voorschreef, at zij buitengewoon veel, en, bij voorkeur, van de meest voedzame
spijzen. Het verlies van de eetlust was het onvermijdelijk gevolg. Toen had zij
gewanhoopt. In enkele maanden tijd had zij beurtelings vijf of zes andere dokters
geraadpleegd. Maar allen wezen haar, net als de eerste, als enig redmiddel het dieet
en de matigheid aan; en zij verliet ze allen met toorn en afkeer, tot er eindelijk een
kwam, die, slimmer dan de anderen, en begrijpend dat hij met een gulzig mens te
doen had, haar toeliet alles te eten wat zij wilde en zoveel zij maar wilde, een enkele
voorwaarde stellend: dat zij de gezonde buitenlucht inademen en veel, veel, zoveel
mogelijk lichaamsbeweging nemen zou.
Deze raad wilde zij volgen en terstond voelde zij zich veel beter. Zij maakte lange
wandelingen in de hoofdstad met Nina; zij kreeg haar eetlust weer en sliep gerust.
Doch zij was veel te lui van aard om zich een lange tijd aan de vermoeienis van een
dagelijkse, zelfs beperkte lichaamsbeweging te verbinden. Zij klaagde weldra dat de
taak haar krachten te boven ging. Van lieverlede werden de wandelingetjes al
schaarser en korter; zij liet ze tenslotte geheel na en langzamerhand kwam de foltering
van de benauwdheid op de borst en van de slapeloze nachten terug.
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Toen besloot ze een laatste middel aan te wenden. Zij zou Brussel verlaten en buiten
gaan wonen. De lucht, de goede frisse buitenlucht alleen zou meer voor haar
gezondheid baten dan de vermoeienis van al die nutteloze tochten, die haar luiheid
en haar steeds toenemende zwaarlijvigheid van dag tot dag lastiger en onverdraaglijker
maakten.
En vanzelf had de keus van haar verblijfplaats zich aangeduid. Terstond had zij
gedacht aan 't Blauwhuis, het oud, ginds ver en afgezonderd in Vlaanderen gelegen
kasteel, waar zij zovele jaren van haar leven had doorgebracht. Zij had het vier jaar
geleden verkocht aan de baron d'Ohain de Westdorpe, in de tijd toen zij, beu van het
landelijk leven en de beslommeringen, door het bestuur van dit uitgestrekt domein
veroorzaakt, zich te Brussel was gaan vestigen. Maar zij wist dat het kasteel sinds
haar vertrek slechts enkele maanden was verhuurd geweest aan een oud edelman,
mijnheer de la Villepotière, die er gebleven was terwijl men hem te Lovergem een
ander landgoed - La Spiloncke - bewoonbaar maakte; en, zodra haar plannen van
terugkeer tot het buitenleven vast besloten waren, had zij zich tot de baron d'Ohain
gewend om hetgeen vroeger haar eigendom was thans te huren. Het scheelde weinig
of dit plan was mislukt. Juist in de tijd dat zij haar aanvraag deed, was de baron, die
's zomers het prachtig, niet ver afgelegen kasteel van Vannelaar bewoonde, in
onderhandelingen getreden met mijnheer Cuvelier, de jonge burgemeester van deze
gemeente, om hem het Blauwhuis te verhuren.
Lange tijd had de edelman van dergelijk plan niet willen horen. Het was wel bekend
dat hij het eigendom gekocht had voor zijn enige zoon, en het zijn bedoeling was,
hem dit als bruiloftsgeschenk te geven, op de dag van zijn huwelijk. Nu echter werd
bevestigd dat de jonge landheer, in plaats van aan een echtverbintenis te denken,
voornemens was in een geestelijke orde te treden; en dit gerucht kon wel een grond
van waarheid hebben, want de baron had eindelijk aan mijnheer Cuvelier, die ook
zou trouwen, zegde men, zijn voorwaarden van verpachting laten kennen, en wachtte
slechts op antwoord om 't contract te sluiten. Doch, daar dit uitbleef, had de baron
opnieuw naar de burgemeester ge-
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schreven, vragend om een beslissing, hem meteen van mejuffrouw de Stoumonts
aanvraag bericht gevend. En onmiddellijk was de jongeman bij hem gekomen en
had hem gezegd dat hij van plan veranderd was en in 't voordeel van mejuffrouw de
Stoumont zijn recht wilde afstaan. Tegelijkertijd vernam men dat zijn ontworpen
huwelijk geen plaats zou hebben, en 't Blauwhuis werd thans aan zijn vroegere
eigenares verhuurd.
De beide dames, hoewel gewikkeld in hun pelsmantels, huiverden steeds een
weinig in het grote rijtuig. Zij waren het kleine dorpje van Sint-Maria-Akspoele
voorbij, de landauer, opzij geteisterd door de westenwind, volgde nu de regelrechte,
langzaam klimmende steenweg, dwars over een wijd uitgestrekte hoogvlakte van
heide en dennenwouden. De nacht was zó pikdonker dat zij zelfs de stammen van
de bomen niet ontwaarden, die de weg bezoomden. Zij zagen slechts bij elke,
stormbui, die trommelend in schuinse stortvloed op de lederen kap van 't rijtuig
neerbarstte, het rechter raampje zich als met een afstromend paarlenwaas bedekken,
en de flikkerende gele ogen van de lantarens, die vaag de weg en het binnenste van
de landauer verlichtten, erin verkwijnen en verdwijnen, terwijl de haast niet meer
verneembare kadans van de hoefijzers van 't paard scheen te versmelten en te
verdrinken in de akelige chaos van de onweersnacht. Soms kregen zij 't gevoel of
het ganse gespan, door een rukwind van de grond getild, met de schommelende
beweging van een schuitje in de lucht werd voortgedreven. - O, tante, wat een
afschuwelijk weer toch voor die arme oude Thijs! sprak Nina, met een huivering van
medelijden, de gestalte een weinig voorovergebogen om door het raampje te kijken,
't gelaat flauw verlicht door het weifelend schijnsel van de trillende lantaren.
Zij was achttien jaar oud en pas sedert het ongeluk van haar tante uit het klooster
gekomen. Bruinblonde, in de albasten nek lichtkroezende haren, prachtige bezielde
blauwe ogen, onder als geschilderde, donkere wenkbrauwen, het aangezicht ovaal,
een teint als melk zo fris, de lichaamsvormen poezelig, een van die mooie, mooie
meisjes op wier voorbijtocht in de straten de passanten zich onwillekeurig bewon-
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derend omkeren.
Zij had geen ouders meer. Haar moeder was gestorven toen Nina vier jaar oud
was en het meisje had niets van haar onthouden dan een vage herinnering, ver, en
bleek, en uitgewist, gelijk haar miniatuurportretje, dat zij bestendig, als een heilige
relikwie, in een medaillon om haar hals droeg. Van de markies de Rorick, haar vader,
had zij integendeel een levendig, vriendelijk souvenir bewaard. Zij behoefde maar
even haar ogen te sluiten om hem terstond opnieuw in schier handtastelijke gedaante
vóór zich te zien, fris van gelaatskleur en glimlachend, de grijzende lokken zorgvuldig
gekamd, de snor gekruld, de ogen schitterend van levenslust, met een zwierig militair
voorkomen in zijn zwarte, steeds door een bloem in 't knoopsgat versierde jas. O,
wat voor een goede, vrolijke papa! Hoe vaak was hij haar in het klooster niet komen
verrassen, de zakken vol suikergoed en snoeperij, waarvan zij haar vriendinnetjes
kon meedelen; hoe vaak zelfs bracht hij haar niet kleine sieraden mee, die de nonnetjes
haar toch niet lieten dragen!
't Is waar dat zijn bezoeken niet zeer regelmatig waren. Somtijds zag zij hem niet
gedurende lange weken, en vernam zij evenmin van hem als had hij nooit bestaan.
Maar eensklaps verscheen hij dan weer, zij hoorde in de galmende gangen zijn luide,
opgewekte stem, hij kwam haar opzoeken om met haar te wandelen, trots zich met
haar te vertonen, trots op zijn mooi meisje, innig gelukkig en gevleid door de
bewonderende opmerkingen waarmee de voorbijgangers hen nakeken.
En dan, op een avond, o, op een sombere, akelige winteravond, was men haar in
aller ijl in 't klooster komen afhalen en had men haar bij zijn sterfbed gebracht. Bleek
als het linnen dat hem dekte, bijna onkennelijk, met de reeds glasachtige ogen van
de dood, lag hij op zijn bed uitgestrekt. Door een uiterste inspanning van wilskracht
had zijn gelaat bij haar verschijning, zich nog als met een glans verhelderd. Hij had
haar bij de hand genomen en zachtkens gemurmeld: - Nina, ma fille, j'ai attendu...
als om te zeggen dat hij haar komst gewacht had om te sterven. Toen waren zijn ogen
vol tranen geschoten; in een uiterste worsteling tegen de
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dood had hij haar wenend aan zijn borst getrokken en na een laatste maal, met bijna
onverneembare stem gezucht te hebben: - Ma fille, ma pauvre jolie fille... in haar
armen de laatste adem uitgeblazen. Hij had geduelleerd, zoals Nina het naderhand
vernam, geduelleerd voor een ellendige vrouw, en in 't gevecht een dodelijke steek
bekomen.
Het was eerst na zijn dood, dat zijn, tot dus toe verborgen, slechte geldelijke
toestand bekend werd. Gewoon te leven als een vorst met een slechts middelmatig
inkomen, was hij spoedig in schulden geraakt en nauwelijks was hij overleden of de
geldeisers kwamen toegestroomd. In een ommezien bevond zich Nina, van rijk, bijna
arm; want haar fortuin van moederlijke zijde, eenmaal aanzienlijk, was in de laatste
jaren ook bedenkelijk geslonken. Om de eer van de familie en de naam te redden,
betaalde mejuffrouw de Stoumont - de zuster van zijn overleden vrouw en nu voogdes
van 't meisje - al zijn schulden, en belastte zij zich met de kosten van onderhoud en
opvoeding van haar nichtje. Nina bleef echter dienaangaande steeds onwetend van
de juiste waarheid.
Behalve de afgrijselijke smart over het verlies van haar vader scheen er niets
veranderd in haar leven dan dat het nu haar tante was, die haar kwam halen op de
verlofdagen, en dat zij vier jaar lang haar vakantie doorbracht op het Blauwhuis, in
plaats van ze door te brengen in het luidruchtig, druk bezochte huis van haar vader
te Brussel.
O, dat Blauwhuis, 't was met een koorts van gretigheid gemengd met een soort
van angst dat zij er weer heentoog! Hoe zou zij daar alles terugvinden? Wat al
veranderingen zouden er niet voorgevallen zijn sinds die vier lange jaren afwezigheid?
Het scheelde zo weinig of nooit keerde zij er terug. Had de jongeman, die voor haar
onbekende burgemeester van Vannelaar, van zijn huwelijksplan niet afgezien, hij
zou zich met zijn vrouw op 't Blauwhuis gevestigd hebben, en nooit, nooit zou zij er
weergekomen zijn. Zij had wel graag in de hoofdstad gewoond, toen haar tante er
met haar dagelijkse wandeltochten maakte, maar, sinds deze geëindigd waren,
verveelde zij zich dodelijk in het groot, eenzaam huis van de mensenschuwe oude
jonkvrouw; en, van al haar
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jongere jeugdherinneringen, waren het toch die van het Blauwhuis, die in haar tevens
de meest verleidende, de meest troeblante en duurzaamste impressies nagelaten
hadden. Zodra zij eraan dacht zag zij het ouderwets kasteel vóór zich oprijzen, gans
somberrood op zijn achtergrond van bijna zwarte lovermassa's; zijn spitse
schaliëntorentjes vaalblauw uitstekend in de verte, gans eenzaam vaalblauw, als
puntige rotseneilandjes over de donkergroen golvende zee van de lariksbossen...
Eenzaam, eenzaam was het oord. Het dorpje Vannelaar, op welks grondgebied
het Blauwhuis stond, lag meer dan een uur vandaar, onzichtbaar in een diepte; en de
omstreken zouden om zo te zeggen totaal onbewoond geschenen hebben, zonder het
kolossaal Verbeteringsgesticht, een reusachtige hoop rode gebouwen met ontelbare,
geelgerande, rechthoekige vensters en deuren, die majestueus oprezen in het midden
van een naakte hoogvlakte, langs de steenweg van Sint-Maria-Akspoele naar
Vannelaar, een halfuur vóór men aan het Blauwhuis kwam. Overal in het rond,
behalve enkele afgezonderde, door surveillanten van 't gesticht bewoonde chaletjes,
en een schip, een groot wit schoolschip, dat tussen naakte zandheuvels, eeuwigdurend
onbeweeglijk, in het midden van een ronde vijver lag, was er niets dan uren en nog
uren heide en bossen.
O! de lariksbossen! hoe vaak was zij er niet in gaan wandelen en spelen met
Romanie en Zenobie, de dochtertjes van Thijs, de oude tuinman! Het kwam haar
voor als snoof zij reeds weer de sterke geur van de wouden op, die vreemde en
troeblante geur van hars en humus, waarnaar de woudbewoners heimwee krijgen,
wanneer zij hem in lang niet meer geroken hebben; het kwam haar voor als zag zij
opnieuw de eindeloze rechte lanen met hun golvende vlekken en strepen goudgroen
mos en purperrode heidebloempjes, vonkentintelend in de zonneglans. En zij zag
ook de ‘Blekkenvijver’, de grote, stille vijver met zijn zwarte water en zijn vreemde,
weelderig opgeschoten gewassen, verborgen in de diepten van het woud, achter gele,
met schraal kreupelhout begroeide zandheuveltjes; zij zag, verloren in het hout, de
schaarse, witte huttekens met grauw strodak van de hout-
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hakkers en boswachters, en in de verre verre blauwende verte, over de wegnevelende
golvingen van de wouden heen, de nietige, haast onzichtbare kerktorentjes van enkele
dorpjes. O ja, hoe zou ze dat toch alles terugvinden na meer dan vier lange jaren
afwezigheid? Wat zou er geworden zijn van de twee meisjes van de tuinman en van
Odon, hun broeder, die nu allen groot moesten zijn? Och God! en van de Focho! Zou
ze nog de Focho, die dolle, wilde Focho, die haar in al haar uitstapjes vergezelde,
weerzien?...
Mejuffrouw de Stoumont, recht en statig in de rechterhoek van het door de storm
gezweepte rijtuig gezeten, staarde strak voor zich, in 't daverend geratel van de wielen,
slechts met korte en verstrooide zinsneden, de menigvuldige vragen van haar mooi
nichtje beantwoordend. Zij vroeg zich inwendig, vol bekommering af, of Palmyre,
sinds de vroege morgen met proviand uit Brussel vertrokken, erin geslaagd zou zijn
een ordentelijk avondmaal gereed te maken. Vooral vreesde zij dat de wijn, nog maar
een week verzonden, niet drinkbaar zou wezen. Die gewichtige en netelige kwestie
van de approviandering te lande preoccupeerde, kwelde haar, bedierf vooraf
gedeeltelijk 't genoegen dat zij van haar verblijf op het Blauwhuis verwachtte. Zij
voelde kleine huiveringen bij de akelige gedachte dat een verzuim van de Brusselse
kok, die haar de dagelijks noodwendige eetwaren moest leveren, haar kon verplichten
naar het verafgelegen en van niets voorziene dorp haar mondbehoeften te doen halen.
Zulk een veronderstelling, verergerd door het onbehaaglijke van die aankomst in het
midden van een storm, ontstemde haar, maakte haar somber, wrevelig van gemoed.
Wel had de leverancier haar ten stelligste beloofd elke morgen, met de eerste trein,
de voorraad van de dag te zenden tot aan de halte van Sint-Maria-Akspoele, en verder,
met de postwagen, die eenmaal daags van het kleine station naar Vannelaar rijdt, tot
aan het Blauwhuis; maar wat zou er gebeuren indien een storm, een hevige sneeuw,
een spoorwegongeluk, een van de menigvuldige rampen van de winter, de reeds zo
moeilijke verbindingen met de hoofdstad vertraagde of ze zelfs tijdelijk volkomen
onderbrak! Wat een desolatie dan een dag zonder vis, noch vers vlees, door
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te brengen op dat eenzaam, in het midden van de bossen verloren kasteel!
Eensklaps, aan een ommedraai van de steenweg, brak een heldere klaarte door de
onweersnacht, de door de wind gezweepte bomen aan de rand van de laan en zelfs
het binnenste van de landauer scherp verlichtend. De beide dames slaakten een kreetje
van verbazing en bijna van schrik; en slechts na enkele ogenblikken herkenden zij
de reusachtige gebouwen van 't Verbeteringsgesticht, waar men sinds anderhalf jaar
elektrische verlichting had. De schelle glans verlichtte de ontelbare rechthoekige
vensters, en, voor het monumentaal ijzeren ingangshek, hingen, aan twee hoge ijzeren
staken, twee grote matwitte bollen, die als twee manen over de ganse gevel van 't
gesticht en over een aanzienlijk deel van het omringend veld hun scherp, verblindend
schijnsel wierpen. Mejuffrouw de Stoumont en haar nichtje, naar het rechterportier
geschoven, keken belangstellend door het venster, terwijl het luider ratelend rijtuig
voor de ingang van 't gesticht passeerde, in een zó felle lichtglans, dat de grond,
ondanks de regen, als met sneeuw bedekt scheen.
Dit gezicht trok mejuffrouw de Stoumont uit haar pruilende norsheid. Zij dacht
aan een belofte haar door de jonge mijnheer Cuvelier, de burgemeester van Vannelaar,
in de loop van hun toevallige ontmoeting op het kasteel van de baron d'Ohain gedaan.
Zij had geklaagd over de bezwaren van een ordentelijke approviandering op een zo
ver afgelegen kasteel als het Blauwhuis, en de jongeman had haar stellig beloofd er
bij de directeur van het gesticht, die zijn vriend, was, op aan te dringen, dat zij er
dagelijks vers vlees en brood zou bekomen. Het bewuste gesticht namelijk, was
ingericht als een grote samenwerkende maatschappij, die met haar eigen opbrengsten,
in het volkomen onderhoud van de aldaar opgenomen vijftienhonderd kinderen en
geemployeerden voorzag. Elke dag werd er vers brood gebakken, en viermaal per
week rundvee geslacht. Het zou! inderdaad een weldaad zijn indien mijnheer Cuvelier
erin slaagde, de bestuurder van het gesticht, in haar voordeel, van zijn zeer gestrenge,
alle uitvoer van proviand verbie-
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dende statuten te doen afwijken.
De weeropgewekte oude jonkvrouw uitte opnieuw, met welgevallen, haar hoop
over de bevredigende uitkomst van deze belangrijke zaak, terwijl de landauer, het
gesticht voorbij, nogmaals door de inktzwarte nacht reed, dwars over de naakte
hoogvlakte, waarover de wind, in kracht verdubbeld, met het klagend geloei van de
niet verafgelegen lariksbossen stormde. Maar Nina, volkomen onverschillig voor de
kwestie van de approviandering, dacht enkel weer aan de haar onbekende en toevallige
gebeurtenis, die, eensklaps de huwelijksplannen van de jonge burgemeester
verijdelend, haar terugkomst op het Blauwhuis mogelijk had gemaakt. En door
nieuwsgierigheid geprikkeld, als had zulks voor haar eigen levenslot van belang
kunnen zijn, poogde zij dit geheim bij haar tante nader uit te vorsen. - Waarom toch
was dat huwelijk afgesprongen? Wie en vanwaar was zijn verloofde? Zou hij niet
eindigen met haar toch te huwen? Doch mejuffrouw de Stoumont, uitsluitend door
haar zelfzuchtig verlangen bekommerd, kende geen enkele bijzonderheid
dienaangaande en had ook aan niemand naar vollediger uitleggingen gevraagd. Zij
had enkel gevonden dat mijnheer Cuvelier een zeer welopgevoed jongmens, een
volmaakt gentleman was. Zelfs toen het meisje haar vraagde of hij eer groot dan
klein, mooi of lelijk was, kon zij van haar tante geen bepaalde opheldering krijgen;
en in haar onwetendheid moest Nina zich vergenoegen met het vreemde avontuur
een ganse roman op te bouwen, heel een vaag en ingewikkeld liefdesdrama, waarin
haar nuchtere verbeelding van onervaren en naïeve pensionaire zich verdwaalde.
Maar nogmaals was het rijtuig aan een elleboog van de weg links ingeslagen en
nu daalde het voelbaar een helling af, terwijl de gele glans van de lantarens langs
beide kanten van de steenweg op sombere, snel voorbijvliegende sparrebossen
flikkerde. Zij schenen zich eindeloos ver uit te strekken, en de wind schudde niet
meer in bruuske buien de zachter rollende landauer; de storm woedde thans in de
hoogte, met een soort van aanhoudend-eentonig gegrol, over de schommelende,
eentonig klagende kruinen van de dennen.
- Enfin, wij zijn er toch haast, sprak mejuffrouw de Stou-
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mont, met een zucht van verlichting.
Het daverend geratel van de wielen op de stenen was schielijk veranderd in een
soort van zacht-effene, nauwelijks voelbare glijding, en Nina, door het raampje
kijkend, bemerkte dat men in een brede, met kiezel bestrooide, en door grote bomen
bezoomde allee reed: de oprijlaan van 't kasteel. De gele ogen van de lantarens flitsten
weerlichtend op de grijze, ronde, op gelijke afstand van elkaar uitspringende stammen
en 't regende niet meer, maar weer raasde de wind met woede, stenend in de lederen
kap van het rijtuig, van tijd tot tijd, als in een geratel van belletjes, de neerhangende,
nog met dorre bladeren bedekte beukentwijgjes op het ene raam van de landauer
zwepend.
Eensklaps hield het paard op met draven. Het ging stapvoets, door 't ijzeren hek,
sloeg rechts een halvecirkelvormige weg in, trok over een stenen brug, hield eindelijk
voor een hoge arduinen stoep, stil. Onmiddellijk werd het portier geopend en een
aantal personen, waaronder een die een lantaarn droeg, omringden met verwarde
welkomstgroeten het rijtuig.
Het waren de vrouw, de dochters en de zoon van de tuinman, benevens Palmyre
en haar zuster Nathalie, de twee, sinds de morgen vooropgezonden dienstboden van
mejuffrouw de Stoumont. Een van dezen en vrouw Thijs hielpen de oude jonkvrouw
uit de landauer; Romanie en Zenobie; de beide meisjes van de tuinman, bejegenden
Nina met een echte ovatie van verrukking. Zij staarden hun jonge meesteres aan met
ogen schitterend van bewondering en ontroering; zij sloegen hun handen samen,
verbaasd haar zo mooi, zo groot terug te vinden; zij heetten haar herhaaldelijk hartelijk
welkom op 't Blauwhuis, terwijl hun broeder Odon, met zijn lantaarn halverwege
langs de trappen van de stoep staande, ondanks de felle wind eerbiedig zijn blonde
krullekop ontbloot had, het mager gezicht bleek en ernstig, de blik, in stomme
bewondering, op het prachtige jonge meisje gevestigd. En plotseling slaakte Nina
een kreet van jubelende verrassing: een grote rosse hond, met hangende oren en
wuivende staart, kwam kwispelend door de groep op haar af, snoof aan haar kleren,
keek even naar haar op,
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herkende haar en sprong op zijn achterpoten omhoog, als in een groet zo hoog hij
kon zijn beide lichtharige voorpoten opstekend; jankend, wippend, likkend, in zijn
uitbundige vreugd een oude kennis weer te zien.
- O, de Focho! de Focho! juichte het meisje, in verrukking zijn kop tussen haar
beide handen strelend. - O, Focho! goede Focho, herkent ge mij waarlijk nog, en zijt
ge waarlijk nog zo dol, zo wild!
Zij verdubbelde haar liefkozingen, zij neeg stoeiend, met bijna tranen van
ontroering in de ogen, tot hem en kuste hem gelijk een kind; en weer opgericht liet
zij hem met zijn voorpoten tot op haar schouders springen, lachend, schaterend, het
mooie hoofd in een aanbiddelijke, half afkerige, half gretige wispelturigheid
beurtelings rechts en links en achterovergeheld, om zijn al te wilde strelingen en
likjes te ontgaan. Zij eindigde, om van hem los te raken, met haar mof te werpen,
die hij in zijn muil opving en, gans fier, naar boven droeg, telkens van vreugd het
achterlijf bewegend, op elke trede van de stoep tevreden brommend zich tot haar
omkerend, als om haar te zeggen dat zij hem te volgen had.
Dit deed dan ook het meisje, nadat zij met Thijs en zijn gezin, een laatste,
vriendelijke avondgroet gewisseld had.
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II
Mejuffrouw de Stoumont en haar nichtje namen ternauwernood de tijd zich te ontdoen
van hun mantels, die Nathalie, naast de daar neergelegde pakken en valiezen, aan de
kapstok van de vestibule hing. Zij rilden van honger en koude en gingen terstond in
de eetzaal, waar het vuur brandde en de tafel gedekt klaar stond.
De oude jonkvrouw uitte een zucht van genoegen bij het ontwaren van oesters op
de schotel en de borden. Alles was dus aangekomen! Die kok was dan toch wel een
man om vertrouwen in te stellen! Innig opgeruimd, haar blauwe, ietwat harde ogen
majestueus op de lekkere vis gevestigd, zette zij zich in haar kloeke mansgestalte
neer, de rug naar 't vuur, met Nina tegenover, zich. En het souper begon.
De zaal, die zij aan de achtergevel van 't Blauwhuis tot eetplaats had laten inrichten,
was eerder klein dan groot, met een banaal-gezellige lambrisering. Boven een hoog
eiken plint, een effen, chocoladekleurig behang op de met enkele landschap- of
sportschilderijen versierde wanden; rechts en links twee eikenhouten kasten met
glinsterend porselein en zilveren vaatwerk achter de glasramen; tegen de achterwand,
tussen de beide vensters, een eiken, met allerlei voorwerpen bedekt buffet.
Gemakkelijke stoelen en fauteuils van lichtbruin fluweel; op de vloer een mollig,
steenrood- en zwartgebloemd tapijt; op de zwartmarmeren schoorsteenmantel,
weerkaatsend een artistiek bronzen pendule en twee bronzen kandelaars, een heldere,
geslepen spiegel in een effen eiken lijst. In 't midden van de opmerkelijk hoge zaal,
hangend uit een wit rozet van de zoldering boven de langwerpig-vierkante eiken
tafel, een grote bronzen hanglamp, met witporseleinen lichtweerkaatser. De beide
vensters, thans door hun bruine blinden, waartegen de wind aanruiste,
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gesloten, hadden overdag uitzicht op de gazons en lovermassa's van het park. Een
deur kwam in de vestibule uit; een andere in de salon, in de linker ronde vleugeltoren
van 't kasteel.
Stilzwijgend nu, met een gemeten, deftige, bijna plechtige traagheid, gebruikte
mejuffrouw de Stoumont haar avondmaal. Zij at een heel dozijn oesters op, en daarna
de twee derden van het brede ribbestuk, dat Palmyre, de keukenmeid, ingevolge haar
uitdrukkelijk bevel, à la marchand de vin bereid had. En zij had het genoegen vast
te stellen dat de wijn genoegzaam bezonken en ternauwernood nog op de bodem van
de karaf een weinig troebel was. Haar wangen begonnen zich rood te kleuren, haar
majestueuze gestalte begon te zwellen, zich te spannen, als gold het een strijd.
Nina, recht over haar, zag er lief blozend uit, in de weldoende warmte van de
eetzaal. Zij droeg een eenvoudig wollen bruin reiskleed, versierd met een zachtgolvend
zwartzijden kant over de borst; en haar bruinblonde haren, van achter opgekapt en
in een knoop gerold, in die eenvoudig mooie, hedendaagse stijl, de mooiste die de
vrouwen sinds jaren ontdekten, hadden hier en daar een weerglans van goud, terwijl,
langs en om de slapen, het fijn rechtopstaande krulsel haar blank voorhoofd en haar
wonderschone lichtblauwe ogen, in het schijnsel van de hanglamp als met een
toverkrans omhulde.
Nathalie kwam weer binnen, nam het gebruikte tafelgereedschap weg, zette de
dessertborden daarvoor in de plaats. Zij had, evenals haar zuster Palmyre, een goedig
gezicht van trouwe gedienstige, geel van gelaatskleur, gitzwart van haar en ogen,
met een grove, goede, vooruitstekende mond. Haar bewegingen waren vol bezorgde
voorkomendheid, soms wat onhandig toch, en vergezeld, in op- of afdienen, van
onvrijwillige stoten, die haar meesteres met een gestrenge blik bejegende, en waarover
de meid zich telkens, onderworpen en met spijt, verontschuldigde.
IJverig diste zij thans het nagerecht op: een soort amandelvlade, waarvan
mejuffrouw de Stoumont bijzonder veel hield. Deze verrassing verhoogde nog de
goede luim van de oude jonkvrouw. Zij haalde, majestueus glimlachend, haar
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sleutelbos te voorschijn en beval Nathalie een kleine fles champagne te halen om
die eerste avond van haar blijde terugkomst op het Blauwhuis te vieren.
Zijzelf, met haar sterke manshanden, wrong, door middel van een nijptangetje, de
verzilverde zinkdraden los en deed de kurk springen.
- Op uw gezondheid, tante, en met de wens dat uw verblijf op 't Blauwhuis u geheel
herstellen zal, sprak Nina, zacht glimlachend opgestaan, haar schuimend glas tegen
het glas van de oude jonkvrouw aanklinkend.
- Dank, mijn kind, antwoordde deze. En stiller, op een toon van nederige
onderworpenheid:
- Met de hulp van God hoop ik deze gelukkige uitslag hier te bereiken.
Zij ledigde haar glas en liet Nathalie de koffie brengen. Zij gebruikte steeds met
toestemming van haar nieuwe dokter een kopje na middag- en avondmaal.
Doch met inspanning was zij opgestaan en tuurde rechts en links over de
schoorsteenmantel en 't buffet, alsof ze naar iets zocht. En Nina, die, een ogenblik
verstrooid, de blik gericht had op de sombere, in 't loeien van de wind soms
rammelend geschudde vensterramen, werd schielijk uit haar korte mijmering gewekt,
stond haastig op, liep met een woord van verschoning naar de vestibule, kwam terug
in de eetzaal, met een plat sigarenkistje in de hand.
- Als 't u belieft, tante, sprak zij, het kistje openend.
- Ah, merci, antwoordde mejuffrouw de Stoumont, een beginnende zweem van
wrevel in een uitdrukking van blijkbare voldoening op haar plechtig, hooggekleurd
gelaat veranderd. En zeer natuurlijk nam zij een lange sigaar uit het kistje, sneed er
met haar dessertmes het puntje af, deed een lucifertje branden en ontstak die
zorgvuldig, met lange, kloeke, genoeglijke smakken. Nina had haar een lage armstoel
naast het open vuur geschoven; zij liet er zich in neerzakken, zuchtend van genoegen,
trage, blauwachtige wolkjes rook uit haar sigaar trekkend.
Het meisje was op het buffet een illustratie gaan halen. Zij schoof een tweede
leunstoel bij het vuur en strekte zich ook uit, de blik gevestigd op de langzaam
omgekeerde bladzijden,
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de gracieuze benen, met hun fijne, onder verlakte schoentjes verborgen voeten, over
elkander gekruist.
Zo brachten zij de avond door. Buiten, in de bange nacht, huilde de wind steeds
met gelijke woede, klagend door de hoge bomenkruinen van het park; bij tussenpozen,
als met een mensenhand, aantokkelend tegen de gesloten vensterblinden van de
eetzaal. Hol blafte soms de aan zijn hok gebonden Focho, en in de keuken maakten
Palmyre en Nathalie van tijd tot tijd nog enig vaag geluid, een rustig geluid van
eindigende dagtaak, dat de egoïstische sensatie van welzijn en vrede van de twee
dames nog vergrootte. Reeds voelden zij zich in hun nieuwe verblijfplaats thuis; zij
vonden hier al het comfort van ginder terug. Behalve een besef van eindeloos
isolement, in die woedende storm, die om het kasteel loeide als de bruisende golven
van de zee om een eenzame klip, konden zij zich, in de gezellige intimiteit van de
eetzaal, verbeelden, dat zij de hoofdstad niet verlaten hadden. Mejuffrouw de
Stoumont, in haar fauteuil uitgestrekt, koutte niet meer, savoureerde, de ogen halftoe,
haar sigaar. Zij rookte er zo één na elke maaltijd, met de koffie; en de tabak deed
haar goed, bespoedigde haar spijsvertering. De dokter stond het haar dan ook toe.
Zij zonk weldra in een zachte sluimering weg. Haar ogen vielen heel en al dicht; het
eindje sigaar, nog even een spiraaltje blauwe rook uitdwarrelend, bleef eindelijk
onaangeroerd, tussen de twee eerste vingers van haar slap over de armleuning van
de stoel hangende hand. En Nina, die op dat ogenblik scheen gewacht te hebben,
sloot haar illustratie, en zei, met een zachte stem, zelf zeer vermoeid:
- Tante, weet ge dat het al over tienen is?
Mejuffrouw de Stoumont opende wijd haar ogen, zuchtte, staarde met een ietwat
verwilderde blik naar de bronzen pendule op de glimmend-zwartmarmeren
schoorsteenplaat. - Ja, kind, antwoordde zij dof. Zij wierp het overblijfsel van de
sigaar in de smeulende as van het houtvuur, luisterde even, half in haar leunstoel
opgericht, naar de wind, die feller tegen het kasteel aanruiste, rees eindelijk, met
Nina's hulp, gans op.
Het meisje schelde; Nathalie verscheen.
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- Nathalie, zult gij alles wel sluiten, en vuur en licht uitdoven? verzocht haar de oude
jonkvrouw.
- Wees gerust, mejuffrouw, anwoordde de meid, haar goedig hoofd onderdanig
buigend.
- En zijn de bedden verwarmd en de lampen in de kamers aangestoken? vroeg nog
de meesteres.
De meid boog een tweede maal bevestigend, en met een nachtgroet tot haar en tot
Palmyre, die ook te voorschijn kwam, trokken de twee dames, de tante leunend op
de arm van het nichtje, langzaam langs de brede witte trap, met rode loper, naar
boven.
Op het trapportaal van de eerste verdieping kusten zij elkander en betrokken zij
ieder hun slaapkamer.
Die van Nina was aan de achtergevel van 't kasteel, boven de eetzaal: een ruime
en hoge vierkante kamer met alkoof, behangen met een bleekblauw, wit gebloemd
papier, en voorzien van een groot notenhouten, onder witte mousseline en kanten
gordijnen verborgen bed. De hoge spiegelkast en de wastafel met witmarmeren blad
waren eveneens van notenhout; de stoelen en canapé bedekt met granaten rips; en
granaatkleurig waren ook het zeer eenvoudig tapijt en de zware gordijnen met franjes
die aan de vensters hingen. Boven het wit- en grijsgeaderd marmeren schoorsteenblad
hing een groot, ivoren Christusbeeld op een zwart ebbenhouten kruis; aan de wanden
prijkten, onder glas in een zwarte lijst gevat, enkele oude gravuren. Het was ongeveer
dezelfde, ietwat koude en disparate stoffering van haar kamertje te Brussel; een te
gestrenge en banale, ternauwernood door hier en daar een beetje lachende koketterie
verlevendigde sierlijkheid, welke de slechts bedeesde verfraaiingszucht van een, zich
niet volkomen thuis gevoelend jong meisje, verried.
Een vreemde sensatie van kwellende drukking had eensklaps Nina's hart bevangen.
Het was in haar als een bange aarzeling om bezit te nemen van die kamer, waar zij,
wie weet hoe lang, haar lief en leed als wees zou komen koesteren en verbergen. En
het was ook 't gevoel, het heimwee van dat eindeloos isolement, in 't midden van dat
groot kasteel met zijn ruime lege zalen, geteisterd door de storm, verloren in
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zijn omringende lariksbossen als een eenzaam eiland in de oceaan.
Zij drentelde en draalde, zij kon er haast niet toe besluiten zich te ontkleden. En
van lieverlede maakte zich een nieuwsgierigheid, een soort obsessie van haar meester:
de obsessie van die woest in de nacht gierende wind; de kwellende behoefte
onmiddellijk iets waar te nemen van dit eenzaam, sinds zoveel jaren niet meer
bezochte oord; de innige superstitie om er, om zo te zeggen, iets van haar
lotsbestemming in te vernemen.
Zij draaide de lamp een weinig lager, deed haar deur in 't nachtslot. En langzaam,
met een kloppend hart, als beging zij een misdaad, naderde zij tot een van de vensters
en trok dit zachtkens open. Zij hief de klink van de blinden op, duwde die zacht naar
buiten. Een gedempte kreet van bewonderende verrassing ontsnapte haar.
De nacht was lang zo somber niet meer, het had opgehouden te regenen, en de
maan, in haar eerste kwartier, ploegde door een chaotische schepping van wolken,
schuins boven de klagende, wuivende kruin van het park. Sommige boomgroepen
schenen zo zwart als inkt; anderen hulden zich in een grijze, vage nevel, die, in 't
beperkt verschiet, in de eentonig grauwe uitgestrektheid van het landschap wegsmolt.
De noordwestenwind, gebroken tegen de vleugeltoren van 't kasteel, gierde langs
het meisje, zonder haar in 't aangezicht te slaan. Hij kwam van ver, van heel, heel
ver, vanuit de holle onbekende diepten van het somber veld, in een
aanhoudend-eentonig dof gegrol, dat, naderkomend, zich in afzonderlijke geluiden
oploste: in gefluit en gepiep, in geknars en gegil, in lange klachten als van
mensenstemmen en in doffe rukken als van verre kanonschoten, al naar gelang van
de hinderpalen, die hij op zijn dolle vaart ontmoette. Men zou gezegd hebben een
onheilspellend genie, die, in een uitbarsting van grootse almacht en woede, de geest
van de dingen met een kolossaal en mysterieus leven bezielde. En wat hij vooral
aanbracht was een overweldigende sensatie van immensiteit, van onbegrensde
uitgestrektheid, van een wonderbaar leven, vol onbekende liefden en weeën.
Het meisje huiverde, het hart als in een klauw geprangd, de

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

594
matte handen op de lage, ijzeren balustrade van het venster gesteund, de blik in het
verschiet, op het chaotisch tafereel gevestigd.
O, wat hield het leven voor haar in bewaring! Wat zou haar lot, haar toekomst
wezen? Wat vertelde hij haar, die akelige wind, die over het verlaten landschap
huilde? Was hij de stem van de verleden weeën, of was hij de stem van de toekomende
strijden? Wat zegden, zuchtten, schreeuwden die verwarde stemmen van het woud,
die voor haar alleen schenen te spreken? Brachten zij voorspellingen van geluk of
voorspellingen van lijden aan? Zou zij hier leven, jaren en jaren lang, alleen, vergeten
en gekloosterd bij haar mensenschuwe tante, totdat zijzelf oud en krank werd? Of
zou zij trouwen, een man hebben die haar beminnen en gelukkig maken zou, een
man en kinderen, een familie en een eigen haard?...
Een gevoel van eindeloze weemoed, waarin een vage vrees zich mengde, bekroop
haar. Haar gedachten gingen terug naar het verleden, naar dat treurig en schier
onbekend verleden, dat haar eerste jeugd geweest was. Zij dacht aan haar moeder,
die zij nooit gekend had; waarvan zij niets kende dan het zacht en treurig, reeds door
de jaren bijna uitgewist portretje, dat zij steeds op haar hart in 't kleine medaillon
droeg; aan haar vader, die zij op zijn sterfbed had zien liggen, haar flinke,
levenslustige, maar, helaas! zo onbezonnen vader, die haar, in een laatste kus van
liefde en berouw, ‘ma fille, ma pauvre jolie fille’ genoemd had.
Zij zuchtte diep en haar mooie, ronde borst zwoegde onstuimig op en neer, terwijl
onbedwingbare tranen haar ogen verduisterden. Een kramp van smart verwrong haar
lieflijk gezicht, en haar aanbiddelijk hoofdje zonk wanhopig op de ijzeren balustrade
van het venster, op haar saamgevouwen armen neder.
- Pauvre Nina, snikte zij in een overweldigende uitbarsting van zelfmeewarigheid.
Buiten had de wind zich als het ware van 't kasteel verwijderd. Hij grolde in de holle
verten, met zijn gebulder van doffe kanonschoten, over de onafmetelijke
uitgestrektheid
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van de lariksbossen, als over de verwoede golven van een eindeloos deinende zee.
De regen scheen volkomen weggeveegd, de storm trok af, en over de als reusachtige
zwarte waaiers wuivende kruinen van een groep cederbomen, verscheen de schuinse
sikkel van de maan een ogenblik gans helder, glimmend als een juweel van
doorschijnend goud, tussen de zwarte uittandingen van de trager drijvende
onweerswolken.
Een geblaf van de Focho riep het meisje tot de werkelijkheid terug. 't Was als een
vriendenstem die tot haar sprak, om haar te troosten.
Zij richtte zich op, uitte een laatste zucht in een laatste huivering, beschaamd over
die ongemotiveerde uitbarsting van wee, de reeds door een straal van opbeuring
bezielde blik nog een wijl op het toverachtig tafereel gevestigd.
Och... waarom zou ze ongelukkig zijn! Waarom zou God, die haar reeds zo hard
beproefd had, haar voor de toekomst niet een ruim deel heil en een gering gedeelte
leed bewaren?... Een zoet gevoel van vrede daalde in haar neer, een glimlach kwam
op haar lippen. Zij veegde haar laatste tranen weg, boog lichtkens uit het venster,
riep met een zachte, gesmoord-strelende stem:
- Tot morgen, zoete Focho!... morgen zullen wij samen in het park lopen en stoeien!
Zij sloot de blinden en het venster, draaide de lamp op, ontkleedde zich met stille
haast en ging te bed.
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III
De eerste dagen waren louter zaligheid. De grotere eenzaamheid van 't buitenleven
werd voor het meisje, door de meerdere vrijheid waarvan zij genoot, en door het
aantrekkelijke van de nieuwigheid, ruim vergoed. Na de storm, 's avonds van haar
aankomst, was het weer opnieuw zeer kalm geworden, met 's nachts een weinig vorst,
die 's morgens grasvelden en bomen met een witte rijp bedekte, onder de lauwe
koestering van de bleke winterzon, traag rijzend in een onbevlekte, lichtazuren hemel.
En Nina, vroeg ontwaakt, spoedde zich uit 't kasteel, waar haar tante soms tot negen
uur sliep, maakte Focho los, die uitgelaten van vreugd tot boven haar schouders
sprong, en rende met hem het park in.
Het was, de eerste ogenblikken, een bijna te scherpe, een schier kwellende emotie
van verkwikking en geluk. Het schouwspel, in de ongeëvenaarde vroege morgenstond,
wanneer de gouden pijltjes van de rijzende zon de miljoenen en miljoenen diamanten
van de gepoederde gazons en bomen deden glinsteren, was zó schoon, zó groots; de
koude lucht was zó rein en zó helder, zó onuitsprekelijk doorschijnend rein en helder,
dat Nina, een tijdlang, de overtollige prikkel van levenslust en van gezondheid, die
zij in zich voelde opwellen en haar geheel doordringen, schier niet verdragen kon.
Blootshoofds, in een eenvoudig donkerbruin of blauwwollen kleed, de hals en de
schouders bedekt door een zwartwollen sjaal met mollige satijnen franjes, liep zij
langs de kronkelende wegen en de boorden van de vijver, de wangen blozend in de
scherpe lucht, de ogen schitterend, zich vermakend als een kind om de dolle sprongen
van Focho, die zich met spartelende poten in het krakend gras liet rollen; zelf van
lieverlede overweldigd door een behoefte tot rennen, tot gekheid maken, tot mild
haar jeugdige krachten te
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verspillen, in die aanwakkerende roes van opgewekte levenssterkte, wasemend uit
de ganse gezonde, verkwikkende winternatuur.
Aldus doorkruiste zij het park langs alle kanten, bij elke stap nieuw opgefriste
jeugdherinneringen ontdekkend, totdat zij eindelijk hijgend stilhield geheel aan 't
uiteinde, op een klein, met een jonge treures beplant en door een witte tuinbank
versierd heuveltje, dichtbij de lage doornhaag en de smalle sloot, welke op die plaats
het uitgestrekte eigendom van de omringende velden afzonderde. Dáár was haar
lievelingsplek. Elke morgen, als onweerstaanbaar aangetrokken, keerde zij er terug
en hield daar even stil, boven op het heuveltje, de ogen dwalend over het immense
panorama van het omringend landschap.
Vlak aan haar voeten, op de voorgrond, lagen de enkele hectaren akkerland van
't neerhof: de grote, langwerpig-vierkante groene partijen rapenloof; de brokken
zwartbruin, omgewoeld zaailand, omzoomd of doorsneden van hoeken heide en
lariksbossen. Links, op een duizendtal meter afstand, strekte zich in 't verschiet een
lange, ongelijk golvende, beurtelings grijsgroene, grijsgrauwe of grijszwarte lijn uit,
een lijn van beuken, lariksen en dennen, waarachter zich, onzichtbaar, het dorp
Vannelaar verborg. Rechts was het één lange, horizontale, eenkleurig zwarte streep
van dennenwouden, als een rechte vlek van inkt tussen aarde en hemel getrokken,
waarboven, naar het middenpunt, en zo helder als met het penseel geschilderd, de
reusachtige rode massa van de gebouwen van 't Verbeteringsgesticht verrezen. En
tussen deze beide lijnen, die in het verre landschap, als twee sombere kapen in een
zee van afwisselende kleurschakeringen vooruitsprongen, scheen het park, achter de
lage, ternauwernood bemerkbare omheining, zich onbeperkt uit te strekken, ontrolde
zich een echte zee van lariksbossen, vaalgroen op de voorgrond, grauwend, vergrijzend
in de verten, zich over golvingen en golvingen uitbreidend tot in het onzichtbare, tot
op de vage grenzen, waar de wegblauwende gewassen in het nevelig blauw van de
horizon wegsmolten.
Toen bekroop haar een schier huiverige sensatie van immensiteit en zij vertoefde
daar een lange poos, roerloos op de top
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van 't heuveltje, de hand geleund tegen de gladde stam van 't esje, de blik verdwaald
over het ongeëvenaard heerlijk schouwspel, waarvan de grootsheid en het mysterie
haar onweerstaanbaar aanlokten.
O, zij betoverden haar, de lariksbossen! De zoetste van haar jeugdherinneringen
doemden eruit op, als gedragen op onzichtbare wieken van zachtheid, van frisheid
en ontroering, als aangebracht door die troeblante, wrange geur van hars en dorre
bladeren, die haar uit het geheim van de verre diepten tegenwoei. Het woud, voor
haar, bezielde zich met een vreemd, onpeilbaar, onbevatbaar leven. Welk geheim
van smart en wee had het geleden en uitgeklaagd, 's nachts van de storm, in de
verwoede buldering van de wind? Welk geheim van vrede en geluk droomde het nu,
roerloos in de reine morgenstond, gekoesterd in de zachte stralen van de winterzon?...
Haar ogen zochten de bekende plek, waar kalm en onzichtbaar, omringd van zijn
zandachtige hoogten, de diepe, zwarte Blekkenvijver lag; een innige poëzie lokte
haar tot de schaarse witgekalkte huttekens met grauw strodak van boswachters en
houthakkers, enkele meer geraden dan gezien achter de dichte massa's van de
gewassen, andere helder verrijzend op heuveltjes van heidekruid en bramen, gans
lachend wit in de strelende zon, als reusachtige paddestoelen. En de enkele
kerktorentjes, flauwe grijze stipjes, ternauwernood aan de horizon zichtbaar, waren
als verre eenzame schepen, eindeloos drijvend op die wondere zee... O, ja, 't geheim
van de lariksbossen trok haar machtig aan. Het trok haar aan in een menging van
verlangen en van vrees, alsof het ook 't mysterie van haar toekomst in zich bevatte.
Een onweerstaanbare impuls wilde er haar heendrijven, een wondere angst hield er
haar van verwijderd, in 't instinctmatig voorgevoel dat hun geheim haar kon doen
lijden.
Langzaam, dan, verliet zij het heuveltje en keerde zij naar het kasteel terug,
vergezeld van Focho, die trager vóór haar voeten langs de kronkelwegen liep, de
gele pluimstaart opgekruld, de blinkende huid zacht rillend, de langharige, hangende
oren regelmatig schuddend. Zij vond er haar tante, omhelsde haar, zette zich met
haar aan de ontbijttafel, in de
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goede warmte van de eetzaal. Na het ontbijt keerden zij samen in het park terug.
Statig en hooggekleurd, in haar pelsmantel gewikkeld en het hoofd onder een
zwartwollen capuchon verborgen, volgde mejuffrouw de Stoumont haar nichtje langs
de rand van de vijver en van de gazons, ook gelukkig de frisse morgenlucht in te
ademen, bewerend, in het kinderachtig optimisme dat de eerste dagen van een nieuwe
levensregel steeds bij haar verwekte, dat haar eetlust reeds teruggekomen was en zij
zich haast van al haar kwalen verlost voelde. Van tijd tot tijd hielden zij stil, de blik
gevestigd op een, tegen de winterkoude met stro beschutte zomerplant, op een
gebroken vaas of groengeregend beeldje, op 't een of 't ander werk, dat Thijs aan het
verrichten was. En met hun terugkomst in 't kasteel begon het dagelijks geregeld
leven. Om tien uur hield de postwagen van Sint-Maria-Akspoele naar Vannelaar
vóór de ingang van de dreef van 't Blauwhuis stil; en Thijs, die daar wachtte, kwam
weldra met de uit Brussel verzonden korf proviand te voorschijn. Dit was een zeer
gewichtig ogenblik. Mejuffrouw de Stoumont, de plechtige gelaatstrekken door een
zweem van vrees versomberd, volgde de tuinman in de keuken. Zij zag Palmyre de
korf uitpakken, zij wilde elk stuk proviand nauwkeurig bekijken, haar goedkeuring
door een licht hoofdgeknik en haar ontevredenheid door een dof geknor van toorn
en minachting uitend. En zelden liet zij de gelegenheid voorbijgaan zonder te herhalen,
dat zij met ongeduld de uitslag van de pogingen verwachtte, welke de jonge
burgemeester van Vannelaar haar beloofd had bij de bestuurder van het
Verbeteringsgesticht tot haar voordeel aan te zullen wenden. 't Zou haar bepaald een
grote onrust sparen, indien ze dáár de noodzakelijkste mondbehoeften: brood en
vlees, geregeld kon verkrijgen.
De komst van de postbode, die tegen elf uur verscheen, gaf doorgaans een afleiding
aan deze overwegingen. Hij bracht de dagelijkse correspondentie aan: de courant,
Le Conservateur, zelden een brief, en, op geregelde tijdstippen, de literaire en
geïllustreerde week- of maandschriften, waarop mejuffrouw de Stoumont geabonneerd
was. De beide dames trokken ermee in de eetzaal, waarvan de oude jonkvrouw tevens
haar woonkamer en, om zo te zeggen, haar heiligdom
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maakte. Zij zetten zich aan beide zijden van het open vuur en Nina las het dagblad
aan haar tante voor.
Eerst het hoofdartikel, het politiek nieuws van 't land. Mejuffrouw de Stoumont,
achterovergeheld in haar gemakkelijke leunstoel, luisterde ernstig, aandachtig, met
op de lippen een dedaigneuze trek, die haar sinds enige tijd, onder het lezen van de
couranten, niet meer verliet. Sinds enige tijd verontwaardigde, revolteerde haar die
dagelijkse lezing bovenmate. Wat mocht er in het land toch omgaan, en was de
regering nu krankzinnig geworden, dat zij nu meer en meer dat monsterachtig nieuw
politiek element - de socialisten - in haar midden gedoogde en aanvaardde? Wat
werd dat voor een Kamer van Volksvertegenwoordigers waar werklieden, echte
onwetende, vulgaire werklieden, met grove handen en een grove taal, naast lieden
van geboorte en fortuin, naast graven en barons en rijke industriëlen zetelden? De
oude jonkvrouw kon maar niet begrijpen hoe de machtige Katholieke partij zich tot
zulke ongehoorde concessies had laten overhalen. Uit vrees voor een oproer, voor
een burgeroorlog!... maar had men dan geen wetten meer om de opstandelingen tot
rede te brengen? Bestonden er dan geen gevangenissen meer? Had men dan geen
geweren en kanonnen meer om desnoods op de rustverstoorders te schieten?... En 't
rood van de gramschap kleurde haar brede majestueuze wangen, toen Nina haar
voorlas, dat deze en gene baron of graaf die zij kende, met die ellendelingen een
lange redetwist van grondbeginselen aangevangen had, in plaats van hun schandelijke
exclusie uit de Kamer te eisen, wegens grove onbetamelijkheid. De gedachte van
een dergelijk schouwspel vertoornde en ontstelde haar weldra zo hevig, dat zij, bang
voor een slechte spijsvertering, Nina verzocht het blad om te keren en haar de faits
divers te lezen. Dáár voelde zij zich dikwijls aangegrepen. Zij luisterde vooral met
passie naar de berichten van ongelukken: mensen die door een paard of een trein
overreden, of van een dak of trap gevallen waren. Het was haar eigen levensdrama
dat zich in de ramp van anderen herhaalde, dat akelig vallen van de trappen, dat haar
gedurende vier maanden, aan vreselijke folteringen ten prooi, in haar kamer opgesloten
had gehouden, voor 't ove-
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rige van haar dagen haar gezondheid in gevaar brengend. En Nina moest het
schrikkelijk verhaal met een trage, heldere stem een tweede maal voorlezen, terwijl
de oude jonkvrouw, onbeweeglijk, met nog meer aandacht luisterde, het ganse lichaam
door een huivering geschud. Ziedáár tenminste mensen die te beklagen waren, ziedáár
mensen aan wie het een plicht was onderstand te bieden, als ze 't nodig hadden! En
zij deed het waarlijk: uit de overmaat zelf van haar zelfzucht ontstond een wonder
gevoel van altruïsme: indien het slachtoffer van een ramp gelijk de hare behoeftig
was, vroeg zij het adres aan de redactie van haar dagblad en stuurde zij er geldelijke
hulp heen.
De lezing van de courant werd aldus voortgezet tot op het ogenblik dat Nathalie
binnenkwam om de tafel te dekken. Terstond stelde mejuffrouw de Stoumont in de
lezing geen belang meer. Nina vouwde het dagblad toe, stond op, opende het buffet
en bood haar tante een glas rode port aan. Zijzelf gebruikte hem zeer zelden. Toen
het glaasje genoeglijk gelepperd was zetten zij zich aan de dis en lunchten. Na de
lunch, de koffie, de sigaar en 't dutje, gevolgd, indien het weder gunstig was, door
een tweede toertje in het park.
Nina genoot dan van enkele uren vrijheid. Met de vroeg invallende duisternis van
de winterdagen ontstak Nathalie het licht reeds vóór vier uur, en mejuffrouw de
Stoumont, alleen in de eetzaal, verdiepte zich in haar lievelingslectuur: geneeskundige
boeken, speciaal handelend over beenbreuken en de gevolgen. Zij bezat zo een gehele
kleine bibliotheek van dergelijke, hier en daar op goed geluk af verzamelde werken,
waarvan zij de min of meer wetenschappelijke inhoud poogde te bevatten, uitsluitend,
met onvermoeibare halsstarrigheid, op zoek naar de verschijnselen van haar eigen
pathologisch geval. Het was voor haar, in haar diepe onwetendheid, en met de ijver
die haar bezielde, een ware reuzenarbeid. Het gelezene dwarrelde onsamenhangend
door haar gefolterd brein; de diagnostieken verwarden zich, spraken zich tegen. Zij
waande zich beurtelings door de gevolgen van al de bestudeerde gevallen aangetast,
zonder nochtans ooit geheel en al haar eigen geval, met het compleet gevolg van de
verschijnselen, die zich bij haar openbaarden, aan te treffen.
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En die bestendige onzekerheid maakte haar van lieverlede als razend. De dikke aderen
van haar kloeke hals zwollen onheilspellend op; haar grove, staalblauwe ogen schoten
vlammen van verontwaardiging in haar purperrood gelaat; haar machtige mansvuisten
sloten zich dreigend ineen, als om te slaan. Zij verwenste de onwetendheid van de
dokters en de duisternis van de wetenschappelijke boeken, zij kwam tot de slotsom
van een algemene zorgeloosheid en onbevoegdheid. Ook was zij in die uren zo
verfoeilijk slecht gehumeurd, dat niemand haar durfde naderen. Gelukkig voor de
andere bewoners van het huis eiste zij dan ook nijdig de stilte en de eenzaamheid.
De bevende meiden dorsten in de keuken de pannen niet meer aan te roeren, en Nina
nam gewoonlijk de gelegenheid te baat om, vergezeld van Focho, de nederige vrienden
van haar kindsheid: de oude Thijs en zijn familie eens te bezoeken.
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IV
Het tuinmanshuis, een zeer eenvoudig rood stenen gebouw van één verdieping, met
bruingeverfde vensterluiken en deuren, stond op een honderdtal meter afstand,
zijdelings van 't kasteel, naast de paardestallen, het washuis en andere vertrekken,
in de schaduw van een groep zeer hoge, rijzige, prachtige beuken. Daarachter lag de
moestuin met zijn regelmatig aangelegde bedden groenten en zijn witgeverfde serre;
een weinig boven de omheiningshaag verrees de achtergevel van het ‘neerhof’, door
een kromme, modderige weg, met de prachtige, vierdubbele beukenallee van 't
Blauwhuis en verder met de steenweg verbonden.
In 't hoveniershuis waren de familieleden steeds in de van zindelijkheid blinkende
keuken vergaderd. Vader Thijs zat met zijn pijpje in de biezen leunstoel, de armen
rustend op de roetjes van de oude Vlaamse kachel; moeder, aan de overzijde van de
schoorsteenmantel, verstelde kousen, hemden, andere kledingstukken; de beide
meisjes, het kussen op hun knieën, speldewerkten naast een laag, groen tafeltje,
waarop, vlak vóór de lamp, een grote glazen bokaal vol water stond, die een helder
en vergrotend licht over de fijne kantjes weerkaatste; terwijl Odon, de zoon, die
onderwijzer was aan het Verbeteringsgesticht, blootshoofds, met de rug naar 't gesloten
venster, in een boek te lezen zat.
Bij Nina's binnentreden stonden de beide mannen en de moeder eerbiedig op; en
vader Thijs nam spoedig zijn pet af en legde zijn zwartgerookt pijpje opzij, terwijl
de meisjes, door hun kantwerkkussen tot opstaan verhinderd, hun jonge meesteres
met een blozende glimlach begroetten, even een poosje de arbeid stakend. Maar Nina
stelde hen allen wel spoedig op hun gemak; zij zelf nam een stoel en schoof zich
naast de meisjes; en, om de oude tuinman te overtuigen dat
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de tabaksrook baar niet geneerde, gaf zij hem, alsook aan Odon, een sigaar, uit het
kistje van haar tante genomen. Inniger blozend en glimlachend dan, zetten de meisjes
zachtkens, na een aarzeling, de arbeid voort, en Thijs, verrukt, ontstak zijn sigaar
met een onhandige gulzigheid. Alleen Odon bleef nog een hele poos eerbiedig staan,
vuurrood en stijf, met zijn smalle schouders en zijn blonde kroezelharen, als verslagen
door de eer van dit bezoek.
Nina, vlak vóór de kantwerksters gezeten, hield glimlachend de blik op hun kussens
gevestigd, van tijd tot tijd met haar vroegere speelgenoten enkele woorden wisselend.
De boutjes dwarrelden vlug door de geoefende vingers, haastig neervallend op het
geglaceerd blauw papier, met het eentonig gedruppel als van een aanhoudende regen
op een zinken dak. En onder het praten en kijken nam Nina de twee zusters op en
vergeleek ze met elkaar.
Zenobie, de oudste, was gebrekkelijk; zij hinkte. En 't was alsof deze lichamelijke
mismaaktheid tevens een stempel van morele verfijning op haar ganse wezen had
gedrukt: haar houding en manieren, haar gelaatstrekken, haar wijze van zich uit te
drukken en van iemand te aanschouwen, alles in haar droeg een merk van ongezochte
beschaving en voornaamheid, die men bij haar jongere zuster niet aantrof. Deze,
Romanie, was als een weelderige veldbloem. Rond en poezelig van lichaamsvormen,
had zij ook helderblauwe, bijna frank kijkende ogen, overvloedige bruinkrullende
haren, wangen van een ongeëvenaarde frisheid, een mond met pareltanden, schitterend
tussen rode, vlezige, in een bestendige glimlach geopende lippen. En Nina, die ze
beiden liefhad, hield toch het meest van de jongere. Zij lijkt op mij, dacht ze soms;
en instinctmatig ontleedde, bestudeerde zij het bloeiende landmeisje, alsof 't haarzelf
was, die zij ontleedde, bestudeerde.
Van stonden af bevond ze zich met Romanie op een veel vertrouwelijker voet dan
met haar zuster Zenobie. Zij hadden nog geen acht dagen hun vroegere betrekkingen
weer aangeknoopt, toen ze reeds met elkander geheime mededelingen wisselden.
Een onbewust gevoel van solidariteit trok Nina tot haar aan; de weelderige schoonheid,
de lichame-
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lijke superioriteit van Romanie over haar zuster, was als de zegepraal van haar eigen
jeugd en schoonheid; de mindere handigheid van Romanie, die een gewoon klein
kantje maakte, terwijl haar oudere zuster een echt kunstwerk, een wonderbare
verwikkeling van bloemen en ranken vervaardigde, als een nederlaag waarvan zijzelf
de beschaming deelde. Doch wat haar meer dan alles voor haar préférée innam, was
de toevallige ontdekking van een geheim, dat het vrolijk boerenmeisje overigens
geenszins poogde te verbergen.
Op een zaterdagavond, als Nina in het tuinmanshuisje kwam, zat daar een
onbekende. 't Was een vrij mooie jongen, een zwarte, met mooie bruine ogen en een
pikzwart snorretje, dat fijntjes kroesde, niet breder dan de lippen. Hij zag er wakker
en vernuftig uit, en had, ofschoon in arbeidskleren, een zeker air van elegantie over
zich, dat hem heel goed stond. Hij zat heel ver van de twee meisjes, als onverschillig
voor hun tegenwoordigheid, en rookte zijn pijpje, de voeten op de rand van de kachel,
bedaard koutend met de oude Thijs.
Nina, ietwat onthutst, aarzelde even te gaan zitten, toen Romanie haar met
schitterende ogen vertrouwelijk tot zich wenkte en haar in 't oor fluisterde:
't Is niets, gij moogt daarom niet weggaan; ga zitten, 't is mijn lief...
En vlugger haar boutjes door elkander slingerend, schoot zij in een lach.
Er was een korte stilte. Thijs en zijn vrouw waren, als naar gewoonte, bij Nina's
binnentreden groetend opgestaan, terwijl de vreemde jongeling ook even groetend
zijn pet oplichtte. Odon, hevig blozend, stond naast het venster, in zijn stijve, verslagen
houding, als bereid om de orde te handhaven; en Zenobie, insgelijks kersrood
geworden, hield het hoofd over haar werk gebukt, schromelijk geërgerd en beschaamd
over de onbetamelijkheid van haar zuster. Maar deze onbehaaglijke indruk duurde
slechts een ogenblik. Thijs ging eenvoudig weer zitten en hervatte zijn kalm gesprek
met de minnaar van zijn dochter, die dan ook niet verder aan Nina werd voorgesteld.
Deze had haar stoel heel dicht tegen Romanies kantwerk-
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kussen geschoven, en, met een glimlach van innige verrassing en belangstelling op
de lippen, kon zij zich niet bedwingen het tuinmansmeisje in stilte te ondervragen.
- Hoe heet hij? vroeg zij fluisterend.
- Jules,... Jules Adams, antwoordde Romanie, het hoofd over haar werk gebogen,
de pareltanden door een glimlach ontbloot, de glinsterende ogen strak starend op
haar gemakkelijk kantje.
- Wat is zijn vak?
- Schrijnwerker.
- Hoe oud is hij?
- Vierentwintig.
- Hoe dikwijls komt hij u bezoeken?
- Elke zaterdag.
- Wanneer gaat ge met hem trouwen?
- Ik weet het nog niet, als wij een beetje geld vergaard hebben...
Van tijd tot tijd vestigde Nina tersluiks een blik op hem, meer en meer door het
avontuur geïnteresseerd, de geest vol vreemde gewaarwordingen en gedachten. Hij
had zich halvelings met de rug naar de meisjes gekeerd, hij zette zijn gesprek voort
met de oude Thijs, in schijn volkomen onverschillig voor zijn beminde, zich houdend
net alsof ze daar niet was. Zoiets kwam Nina ongehoord voor. Nog nooit had zij
verloofden bij elkaar gezien, en dezen wekten haar verbazing op; zij vond hun
wederzijdse handelwijze zó bespottelijk en gek, dat zij al de moeite van de wereld
had om het niet uit te schateren.
Zij kon aan de verzoeking niet weerstaan: zij neeg naar Romanie, vroeg fluisterend,
leunend op de arm van haar stoel:
- Houdt hij zich altijd zo ver van u?
Romanie werd purper. Zij beet zich even op de lippen, als wou ze ook gaan proesten
van 't lachen; en dan, beschaamd, met een licht bevende, nauwelijks verneembare
stem:
- Neen neen,... niet altijd.
Nina ook werd rood, plotseling verlegen en ernstig, zich met een vaag bewustzijn
van vernedering afvragend of zij wellicht een flater had begaan. Zij staarde
voortdurend naar Romanie, die al roder en roder werd, evenals Zenobie, die
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zo diep over haar werk boog, dat men nog slechts haar haar en 't tipje van haar neus
kon zien. Zelfs het braaf, rond gezicht van moeder Thijs zag er vreemd en verwilderd
uit; en, het hoofd oprichtend, ontmoetten Nina's ogen de blik van Odon, die, steeds
blootshoofds naast het venster staande, haar in een stomme bewondering aanstaarde,
de gelaatstrekken veranderd. Hij schrikte hevig op onder haar blik, hij hervatte zijn
stramme houding, zijn stug-gestrenge uitdrukking van ordehandhavende onderwijzer.
Maar opnieuw heerste een korte stilte: de jongeling was opgestaan om te vertrekken.
Hij wisselde nog enkele laatste woorden met Thijs over het onderwerp dat hen de
ganse avond bezig gehouden had, wenste de hovenier en zijn vrouw goede nacht,
keerde zich om, lichtte nogmaals even zijn pet op voor Nina, groette in 't voorbijgaan
Odon en de twee zusters, zonder door een woord, een teken of een blik zijn preferentie
voor zijn verloofde te verraden, en vertrok.
Stom van verbazing keek Nina hem na. Maar 't is verschrikkelijk! maar hij bemint
u niet! was zij op 't punt Romanie toe te roepen, toen zij waarlijk de deur achter hem
hoorde toeslaan. Doch zij alleen vond zijn handelwijze verkeerd en onnatuurlijk:
noch de ouders, noch de broeder, noch de zuster, noch Romanie zelf, niemand liet
het minste woord van verwondering, teleurstelling of droefheid horen.
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V
In de eenzaamheid van 't buitenleven worden de eenvoudigste gebeurtenissen van
groot belang. Het gebeurt zo zelden dat er iets buitengewoons aan de alledaagse
eentonigheid afwisseling komt brengen, zo zelden dat 't gemoed er in zijn
bepiegelende rust gestoord wordt;... en die nacht droomde de mooie en aristocratische
Nina de Rorick van het nederig hoveniersmeisje Romanie Thijs en haar verloofde.
Zij voelde instinctmatig dat zij een groot geheim van het leven begon aan te roeren,
één waarvan alles haar nog onbekend was. Gedurende verscheidene dagen werd zij
er halsstarrig door gekweld, bevangen door een aangroeiende nieuwsgierigheid en
weetlust. Had ze gedurfd, ze zou er aan haar tante van gesproken hebben; ze zou
haar gezegd hebben dat Romanie een lief had, en gevraagd wat het wel was, een lief
te hebben, en wat men deed, en hoe men met elkander omging. Want, ondanks haar
volkomen onwetendheid dienaangaande, gevoelde zij zeer wel dat, als verloofden
anders waren dan gewone mensen in hun wederzijdse betrekkingen, zij toch met
elkander niet omgingen op de schijnheilig-gemaakt-onverschillige wijze, waarop
Romanie en haar beminde zich in haar tegenwoordigheid gedragen hadden. Maar zij
durfde dat aan haar tante niet vragen; zij besefte bij intuïtie, dat zij met haar over
zulke dingen hoegenaamd niet spreken mocht.
En meer en meer door haar onwetendheid gekweld, poogde zij Romanie ergens
alleen te ontmoeten, met de dringende behoefte haar te ondervragen. Het
hoveniersmeisje ging somtijds in de moestuin, om groenten voor het huisgezin, of
voedsel voor de konijnen te plukken. Nina sloeg haar een namiddag gade, zag er
haar met een korf binnentreden en volgde haar.
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Een wederzijdse groet en enkele banale woorden van vriendelijkheid gewisseld, en
dan de bijna angstige, met kloppend hart en verkroppende stem geuite vraag:
- En uw beminde, Romanie, komt hij u nooit halen om met u te wandelen?
Het meisje, in tweeën gebogen over het bed rode kolen, waarvan zij met een mes
de kroppen uitsneed en die in haar korf wierp, richtte zich halvelings op, het hoofd
gekeerd, lachend, blozend, een verwondering in het oog:
- Wel zeker, juffrouw Nina, bijna elke zondag gaan wij samen uit.
- Ah!... en waarheen?...
- Wel, juffrouw Nina, 's zomers naar de kermissen of feesten in de omliggende
dorpen; 's winters al niet verder dan naar Vannelaar, waar wij enkele herbergen
bezoeken. Er is somtijds een speelman en wij dansen...
Nina was ook een weinig rood geworden. Haar enigszins gejaagde adem deed
haastiger haar mooie ronde borst op en neer gaan; haar hartje popelde van opgewekte
weetlust.
- En 's avonds, Romanie... brengt hij u 's avonds weer naar huis?
- Zeker, juffrouw Nina...
Nina, meer en meer blozend en ontroerd, bleef een poosje stilzwijgend, aarzelend,
gekweld, een vreemd-verlegen glimlach op haar frisse lippen. Doch de tentatie werd
nog eens te machtig; zij kwam een weinig nader, zij waagde het ineens, op een bijna
smekende, gesmoord-trillende toon:
- En in de duisternis, als ge zo samen terugkomt,... neemt hij u dan niet bij de
arm,... omhelst hij u dan niet?...
- Maar juffrouw Nina toch, wat zijt ge nieuwsgierig! kreet Romanie, vuurrood,
ten gronde gebukt, waar zij nu haar korf met een koortsachtige haast volstopte. En
eerst na een ogenblik stilzwijgen, begrijpend dat zij toch door iets de vraag van haar
jonge meesteres moest beantwoorden:
- Wij doen gelijk al de verliefden, denk ik, sprak zij, zich weer oprichtend met een
glimlach en een schittering van de ogen, die gans haar aangezicht ophelderde.
Gelijk al de verliefden!... wat deden dan al de verliefden?... Thans begreep Nina
er niets meer van. Haar weet-
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gierigheid was zó vurig geprikkeld dat zij er bepaald door leed. Zij vroeg niet langer
of haar uitvorsingen wel betaamden; zij vorste dringender:
- En wat doen alle verliefden, Romanie?
- Maar mejuffrouw toch! slaakte opnieuw de jonge boerin, ditmaal tot in de nek
rood wordend. En zij staarde Nina aan met een verbazing, waarin zich een zweem
van wantrouwen mengde, als vraagde ze zich af of haar jonge meesteres haar voor
de gek hield. Doch Nina zelf was geheel van streek geraakt en een gepijnigde glimlach
verwrong haar mooie lippen, terwijl zij zonder enige oorzaak tranen in haar ogen
voelde opwellen. Meer en meer verbaasd, haar volle korf onder de arm, staarde
Romanie haar voortdurend aan. Zij besefte met droeve verslagenheid dat zij de
oorzaak van Nina's treurnis was, zonder te weten waarom of waardoor. Zij kon niet
begrijpen hoe een onvoldane nieuwsgierigheid haar zo diep bedroefd mocht hebben;
en meelijdend en goedig als ze was, zocht ze reeds naar een middel om toch de
onbescheiden vraag te beantwoorden, toen haar broeder Odon in de moestuin
verscheen, een pak cahiers en boeken onder de arm. Hij ging zijn namiddagles geven
in het Verbeteringsgesticht, en, 't ene hekje van de moestuin open vindend, was hij
er ingelopen, bepaald met het idee door het andere, dat in de allee uitkwam, de weg
een weinig te verkorten. Hij stapte zeer vlug en stijf door, met een korte, regelmatige
slingering van de rechterarm, gelijk een automaat. Zodra hij Nina en zijn zuster
ontwaarde, die hij moest voorbijgaan, werd hij kersrood, en scheerde hij pijlrecht,
met nog haastiger tred, langs de haag weg, even zijn hoedje oplichtend en een
‘bonjour’ stotterend, de ogen zodanig beschaamd strak voor zich heen gevestigd, dat
hij haar niet eenmaal durfde aanschouwen.
Nauwelijks was hij het tweede poortje uit of Romanie, schielijk vergetend dat zij
het antwoord op Nina's vraag steeds schuldig bleef, barstte uit in een luide lach.
- Wat is er?... wat gebeurt er?... vroeg Nina zeer verwonderd.
Maar Romanie was niet in staat te antwoorden. Zij had haar korf neergezet, zij
kronkelde zich proestend, richtte zich op
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de punten van haar voeten om haar broeder over de haag heen na te kijken, eindigde
met te stamelen in afgebroken zinnen:
- Hij wordt krankzinnig!... op mijn woord van eer, hij wordt krankzinnig!... als
het zo voort gaat zullen wij hem moeten opsluiten!...
En nogmaals kronkelde zij zich, en zakte door haar knieën, en hield zich met haar
beide handen aan het hengsel van de korf gekneld, zo hevig moest zij lachen.
Nina, ten hoogste verbaasd, keek het jonge meisje aan met ronde ogen, geen zier
meer begrijpend van al wat er omging, zich afvragend of het misschien wel Romanie
was, die eensklaps gek werd. En zij begon zelfs boos te worden; zij vond de manieren
van het tuinmansmeisje onbetamelijk, bepaald onbetamelijk, toen deze, ietwat gestild,
eindelijk verklaarde: - 't Is sinds uw aankomst op het Blauwhuis dat hij dezelfde
mens niet meer gelijkt!... Hij kan u niet zien of hij wordt als onnozel. Thuis opent
hij ganse dagen schier zijn mond niet meer. Hij zit daar pruilend in een hoek met een
boek dat hij zelfs niet meer leest; of, als hij zijn wrokkig stilzwijgen eens breekt, dan
is het enkel om al wat wij zeggen en doen, lelijk, slecht, onbetamelijk te vinden.
Indien we naar hem wilden luisteren zou vader zijn pet afleggen en zijn pijpje
verbergen wanneer gij binnenkomt; moeder geen kousen meer mazen noch linnen
verstellen; wij, geen woord, geen enkel woord meer spreken. 's Avonds dat gij Jules
bij ons gezien hebt, heeft hij, na uw vertrek, een vreselijk spektakel gemaakt, zeggend
dat het een schande, een ongehoorde schande was onze vrijage in huis te gedogen,
waar de meesters van 't kasteel het konden zien!... Zijn dat nu toch geen daden van
een krankzinnige?... En dat alles ter wille van u,... sinds uw komst op het kasteel?...
Stom luisterde Nina naar de woorden van het meisje. En plotseling herinnerde zij
zich de zonderlinge blik, de blik van zwijgende bewondering, die Odon op haar
gevestigd hield, op de bewuste avond waarvan Romanie sprak. Een gloed kleurde
schielijk haar wangen, een vluchtige vlam schoot door haar mooie ogen, haar lippen
ontsloten zich langzaam in een toenemende glimlach van zachte ontroering...
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O, zou die jongen verliefd zijn op haar?...
Deze gedachte kwetste, beledigde haar niet. Zij bracht haar een warmte aan het
hart, gemengd met een sensatie van naïeve, prikkelende vreugd. Het was alsof een
hoekje van 't mysterie dat haar kwelde zich schielijk ontsluierd had, alsof de vraag
die zij aan Romanie stelde een antwoord had bekomen. Haar vluchtige gramschap
was heel en al over; zij richtte zich ook even op de punten van haar schoenen, vol
belangstelling Odon over de haag, langs de laan van het kasteel naogend, terwijl
Romanie, de korf op haar linkerheup gesteund, zich nogmaals kronkelde, zonder
verder te verklaren, waarom de vreemde handelwijze van haar broeder haar tot een
zo wilde en ietwat boosaardige uitgelatenheid stemde. En 't was met levendiger
schitterende ogen en iets als een toon van verovering in de stem, dat Nina het
hoveniersmeisje uit de moestuin volgde, haar nogmaals vragend, maar met een air
van opgeruimdheid, als wist ze nu waarvan ze sprak:
- Zodus, Romanie, ge doet gelijk alle verliefden;... en ge vindt het wel prettig,
nietwaar, te doen gelijk alle anderen?...
- Wel zeker, juffrouw Nina, en gij ook zult het doen en het heel prettig vinden, als
gij eens een lief hebt! schaterde de kloeke, blozende meid, zich met stralende ogen
tot haar jonge meesteres omkerend.
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VI
Sinds die dag bezocht Nina nog regelmatiger en met steeds toenemend genoegen het
huisje van de oude Thijs. Zij vermaakte zich zonder enige boosaardigheid, maar met
die half ondeugende, half sentimentele koketterie eigen aan zo menig mooi meisje,
om de thans niet meer twijfelachtige liefde van de jonge onderwijzer. Zij zag hem
ternauwernood aan als zij daar was en haast nooit richtte zij het woord tot hem; maar
zij voelde zijn bewonderende blikken op haar rusten, en zijn tevens zo schuwe en zo
innige aanbidding verwekte bij haar een naïeve fierheid, somtijds gedempt door een
gevoel van medelijden en van zelfverwijt, andermalen nog geprikkeld door een genot
van triomf en bijna van voldane wraak, als gold het een bewuste bevestiging van de
superioriteit van 't vrouwgeslacht over de mannen. Zijn schielijk blozende wangen
en zijn zo zichtbare ontsteltenis telkenmale zij verscheen; zijn schuwe, bedeesde
groet, wanneer hij recht en stijf gelijk een automaat langsheen de wegen of de hagen
lopend, haar ontmoette, wekten tevens onweerstaanbaar haar lachlust op en ontroerden
zacht haar hart. Zij voelde dat hij haar aanbad als een slaaf, dat zij voor hem als een
koningin, als een godin was, zodanig hoog boven hem verheven, dat alle andere
liefdesbetuiging dan die stomme en stugge aanbidding in zijn eigen ogen een hoon
zou geweest zijn.
En als een mooie jonge koningin het zij zich dan ook aanbidden en smaakte zij de
triomf van haar tovermacht. Het was in haar een innige bewustheid van vergrote
eigenwaarde; haar houding kreeg iets vastberadens, haar oog een flikkering van bijna
overmatige levenslust; en vaak nu, minder om haar schuchtere aanbidder nog dieper
te verleiden dan om zich aan hem te vertonen in al de glorie van haar goddelijkheid,
verhoogde zij nog haar bekoorlijke schoonheid door
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een zekere gezochtheid in haar opschik; een juweeltje aan de hals of rond de arm,
een geur van reseda of viooltjes in het zorgvuldig geonduleerd haar, 's avonds als zij
het nederig huisje van de tuinman wilde bezoeken.
En Romanie, die tersluiks al deze streekjes van schuldeloze koketterie gadesloeg,
zonder dat Nina het vermoedde, schiep er een buitengewoon vermaak in. Al wat van
ver of van nabij aan liefde grensde, zowel voor haar als voor de anderen, prikkelde
haar, verwekte in haar de onweerstaanbare begeerte in het avontuur gemengd te zijn.
Ook stelde zij het niet lang uit in dit geval haar kleine rol te spelen.
Zodra de mooie Nina en haar broeder zich in elkanders tegenwoordigheid bevonden,
begonnen haar ogen te schitteren, haar wangen zich met levendiger tinten te kleuren,
en een mysterieuze glimlach verliet niet meer haar malse lippen, terwijl zij, gemaakt
aandachtig over haar kantwerkkussen gebogen, een plan scheen te beramen, aan
allerlei gekke en geestige dingen scheen te denken. En plotseling dan, als Nina zulks
het minst verwachtte, ontsluierde zij, door een bedoelend woord, door een gebaar,
door een oogwenk, met haar schalkse belangstelling, haar innig bewustzijn van beider
gevoelens.
- 't Is vreemd, fluisterde zij soms tot Nina met gebogen hoofd, om haar lachlust
te verbergen, - hij is doorgaans zo bleek van gelaatskleur, maar, zodra gij verschijnt,
wordt hij rood als een haan en zijn ogen krijgen zo een stugge, plechtige uitdrukking,
waarbij ik al de moeite van de wereld heb om mijn ernst te behouden. Wat hebt ge
toch met hem gedaan, dat hij zo heel en al veranderd is? Mijn woord van eer, gij
maakt hem gek; bepaald, gij maakt hem gek!
- Maar Romanie, 't is gijzelf, die gek wordt! antwoordde toen Nina hevig blozend,
half boos en toch innig verrukt voor die vrij onbescheiden ontsluiering van haar
geheim.
- Spreek eens een weinig met hem, doe hem eens even wat vertellen, drong
Romanie onverbiddelijk aan. En als Nina weigerde, wist zijzelf, op verraderlijke
wijze, het gesprek zo te wenden, dat er toch een woordenwisseling tussen haar broeder
en het mooie meisje plaatsgreep.
Daartoe had ze maar even over het Verbeteringsgesticht te
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spreken. Telkenmale, half uit naïveteit, half uit een soort van onbewuste koketterie,
viel Nina in de strik. Zij stelde belang in die reusachtige massa rode gebouwen,
waarvan zij elke avond, over de donkere bossen heen, de ontelbare, schel verlichte
vensters zag schitteren: belang in die lange, lange rijen kinderen in donkerblauw
uniform, die zij soms, 's zondags, onder 't geleide van de bewakers, voorbij het
uiteinde van de beukendreef van 't Blauwhuis, langs de steenweg van Vannelaar Zag
wandelen; belang in dat wondere, steeds onbeweeglijk schoolschip, langs welks
naakte masten en touwen zij soms, van ver, jonge matrozen als witte kaboutertjes
zag klauteren. En onweerstaanbaar, weetgierig en ontroerd, richtte zij allerlei vragen
tot de jonge hulponderwijzer. Fiks rechtstaande, met zijn dunne, smalle, aflopende
schouders, en 't gezicht vuurrood onder zijn blonde kroezelharen, gaf hij haar, in
bevende, gehorte, telkens door zijn emotie onderbroken woorden, de verlangde
uitleggingen.
Er waren meer dan dertienhonderd kinderen in 't gesticht: wezen, vondelingen,
kinderen die voor erge jeugdmisdaden gestraft waren. Allen moesten de leergangen
van de klassen volgen, een ambacht leren. Er waren alle mogelijke ambachten:
schrijnwerken, kleermaken, smeden, landbouw, zeevaart, al wat men denken kon.
Zij verlieten het gesticht met achttien of eenentwintig jaar, bekwaam, als ze deugen
wilden, in hun levensonderhoud te voorzien. Maar er waren zulke booswichten onder,
geboren schurken en misdadigers. Er waren brandstichters van negen jaar oud,
broedermoorders van tien. Er waren er die onophoudend gestraft werden, die al hun
verlofuren in de gevangenis moesten doorbrengen. Maar er waren er ook zeer brave
en goedhartige, zeer zachte en verstandige, die alles leerden, die nooit eens straf
kregen. Er was een puik muziekkorps van zestig instrumentisten, allen kinderen
onder de achttien jaar, die driemaal per week speelden, en soms, op zon- en
feestdagen, concerten gaven. De directeur was streng, allen waren bang voor hem.
Hij zag alles, men ontmoette hem overal: in de werkplaatsen, in de stallingen, op het
veld, gekleed als een gewone boer, met een boezelaar en klompen, een man die meer
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dan twintigduizend frank per jaar verdiende.
De arme hulponderwijzer praatte zo een wijl voort, in een aangroeiende emotie,
tot hij, door de bekoorlijke, belangstellend op hem gevestigde blik van de mooie
Nina heel van streek geraakt, weldra begon te stameren en niet meer uit zijn verwarde
uitleggingen kwam. Zijn gespannen gelaatstrekken bedekten zich met een uitdrukking
van wanhopige machteloosheid, zijn ogen werden vochtig als zou hij gaan schreien;
hij staakte eindelijk volkomen zijn onsamenhangende voordracht en zette zich
blakend, met een gestotter van excuses neer, terwijl Nina, onthutst, hem nog
voortdurend met haar heldere, prachtige ogen bleef aanstaren, en Romanie, rood als
een pioen van boosaardig plezier, dieper het hoofd over haar kantwerkkussen bukte,
zich op de lippen bijtend, om niet in luid geschater los te barsten.
Maar, wat tot de hoogste graad Nina's belangstelling voor Odon opwekte, was de
vertrouwelijke mededeling die Romanie haar eens deed, dat haar broeder een lief
had, of liever, dat hij innig door een meisje bemind werd. Jawel, en dan een zeer
mooi meisje nog, de enige dochter van een welgestelde kruidenier van Vannelaar,
die dolverliefd was op Odon, doch waarvan hij niets weten wilde. Zij heette
Marietje,... Marietje Duerinck; en, elke zondag, in de hoogmis te Vannelaar, zat zij
tegenover hem, en wendde zij de blik niet van hem af. Eenieder sprak ervan, ginds,
in 't dorp; men kon maar niet begrijpen hoe Odon zulk een mooie kans niet gretig te
baat nam. - Zeg, mejuffrouw Nina, spreek hem eens van Marietje Duerinck; gij zult
eens zien wat voor een vreemd gezicht hij zal zetten. 't Zal zijn om er zich krom over
te lachen.
Nina voelde zich bijna gepikeerd, bijna jaloers bij het aanhoren van deze
openbaring. Het kwam haar voor alsof men haar iets van haar unieke aanbiddelijkheid
ontnam; zij nam het haast kwalijk dat Odon, in plaats van een slaafse aanbidder te
blijven, op zijn beurt ook aangebeden werd. Zij vorderde nadere bijzonderheden over
het meisje: hoe oud zij was, wat haar levenswijze was. Zij betreurde 't dat zijzelf
nooit ter kerke mocht gaan - elke zondag kwam, op verzoek van mejuffrouw de
Stoumont, een onderpastoor van
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Vannelaar de mis lezen in de kapel van 't Blauwhuis - om zich persoonlijk rekenschap
te geven hoe zij er eigenlijk uitzag. En zonderling geprikkeld, huiverend bij de
gedachte zelf Odon daarop te ondervragen, maar brandend van verlangen opdat een
ander het in haar plaats zou doen en zij de indruk zou kunnen waarnemen, stuwde
zij Romanie ertoe aan, dwong zij haar schier, in haar plaats, het waagstuk uit te
voeren.
De uitslag was verschrikkelijk. De rampzalige stumperd wipte op als onder een
oorveeg, toen hij, door zijn zuster, de naam van Marietje hoorde uitspreken. Hij werd
beurtelings lijkbleek en vuurrood, maakte een wild gebaar met de arm, zijn
verontwaardigd-stug gebaar van schoolmeester die de tucht wil doen eerbiedigen schreed, met een gestotter van onduidelijke woorden, dwars over de vloer, als om te
vluchten, kwam schielijk recht op Romanie weer af, en staarde haar aan met zulke,
van woede fonkelende ogen, dat zij, instinctmatig, verwilderd van schrik, haar stoel
achteruitschoof. Een echte opschudding greep in het gewoonlijk zo kalme huisgezin
plaats. Vader Thijs gebood aan zijn dochter 't stilzwijgen op een toon van autoriteit
die Nina bij hem nooit zou vermoed hebben; de moeder vouwde haar handen samen
in een gebaar van smeking en ramp; Zenobie bukte 't hoofd, vuurrood van schaamte
en tot wenens ontroerd; Nina zelf werd gans bleek en staarde stom van angst ten
gronde, terwijl Odon, met een woeste ruk, de voordeur opende, en buiten, in de koude
nacht, zijn overweldigende toorn ging uitstorten.
En zo, van lieverlede, onderging Nina weldra, op verschillende manieren, de
terugwerking van de zielsaandoeningen die zij verwekte. Dringende verlangens naar
onuitgedrukte, onbekende, eerst nu instinctmatig gegiste hartstochten, ontstonden in
haar; langzamerhand, met het verdwijnen van de naïefheid van haar ziel, verloor zij
ook de vrede van 't gemoed. Een hevige gloed, door niets bepaalds veroorzaakt,
kleurde soms bruusk haar wangen; een beuzelarij kon haar tot tranen ontroeren of
verschrikken. En 's nachts was haar slaap gejaagd, gestoord door verrukkelijke en
tevens smartvolle dromen, dromen van tederheid en kwelling, waaruit ze
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soms angstig en beschaamd wakker schrikte, met zoekende armen een hersenschim
tegen haar boezem drukkend.
Met Romanie was haar vertrouwelijke omgang tot een grote intimiteit overgegaan.
In de afzondering van het buitenleven geraakten de maatschappelijke afstanden
tijdelijk vergeten, en de twee meisjes, wederzijds aangetrokken door een genegenheid
uit hun fysieke en morele gelijkenis ontstaan, hadden voor elkander haast geen
geheimen meer. Na korte tijd was Nina onderricht in tal van dingen waarvan zij tot
dusver nooit het bestaan vermoed had; en vaak, in den beginne, ontstelden enkele
van die confessies haar zo geweldig, dat zij een afkeer kreeg van Romanie en haar
in verscheidene dagen niet meer wilde zien. Maar de ondeugende aantrekkingskracht
van 't onbekende, die reeds het waas van zuiverheid van haar ziel geschonden had,
bracht haar toch onvermijdelijk, onweerstaanbaar, in een aangroeiende behoefte om
steeds meer te weten, tot haar lichtzinnige, gevaarlijke vriendin terug.
Als zij bij Romanie niet was, zocht zij de eenzaamheid. De tegenwoordigheid van
haar tante en de rol van gezelschapsjuffer, die zij bij haar moest vervullen, begonnen
haar lastig te vallen en zij poogde zoveel mogelijk zich eraan te onttrekken. Doch
mejuffrouw de Stoumont, meer en meer verdiept in de monstrueuze wellust van haar
gulzigheid, werd de rasse verandering van haar nichtjes gemoedsstemming zelfs niet
gewaar. De eetlust geprikkeld door de koude, verkwikkende buitenlucht, at, dronk,
rookte en sliep zij als een veelvraat, voor het ogenblik verlost van jicht en slechte
spijsvertering, de ganse dag door, blakend van gezondheid, in een soort van gelukkige
prostratie, in haar leunstoel naast het open vuur verzonken. Ternauwernood maakte
zij nog één enkele, dagelijkse wandeling in 't park; en, onder voorwendsel dat de
sterke buitenlucht een krachtiger voedingsregel vereiste dan de bedorven lucht van
de stad, had zij een vierde, dagelijkse maaltijd laten inrichten, namelijk koffie met
krentenbroodjes om vier uur, die ook elke morgen met de overige proviand uit Brussel
verzonden werden. En nu was zij ook eindelijk van haar grootste bekommernis
ontlast: mijnheer Cuvelier, de burgemeester van Vannelaar,
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had haar de gelukkige, tijding gezonden, dat de bestuurder van 't Verbeteringsgesticht
er op zijn herhaald aandringen in toegestemd had, haar driemaal per week van vers
rundvlees en alle dagen van vers gebakken brood te voorzien.
En 't was steeds in het park dat Nina het grootste getal ledige uren sleet, die zij
toch niet alle in het huisje van de tuinman kon of durfde doorbrengen. Zij liep met
Focho naar haar lievelingsplekje, het heuveltje met de treures aan het uiteinde van
't park, zij ging er zitten op de bank, beschut tegen de gure oostenwind door de
omringende hoge massa's bomen, en overdacht en overwoog er nog en nog de
kwellende geheimen, haar door Romanie bekendgemaakt. Zij behoefde niet te vrezen
daar gestoord te worden zij sprak halfluid tegen zichzelf, de folterende denkbeelden
vóór haar geest roepend. O, die Romanie, wat was ze slecht, bedorven! Hoe durfde
zij al die dingen zeggen, die haar van spijt en schaamte deden blozen!... Een zweem
van walg verwrong haar mooie lippen, een uitdrukking van toorn bedekte haar gelaat,
en tranen welden op in haar ogen, terwijl haar zinnen, door de kracht van de
verbeelding gescherpt, haar toch geheel en onweerstaanbaar overheersten. O, zij ook
had behoefte door iemand bemind te worden die zij lief kon hebben! Het tot dusver
nog niet vlijmend gevoelde besef van haar verlatenheid bekroop haar nu met weemoed
en zij weende overvloedig over haar zo treurig lot als wees en het hopeloze van haar
toekomst. Zij werd bang voor haar eenzaamheid in die woestijn van bossen, waar
niemand haar met zijn genegenheid het hart verwarmen kwam. En onweerstaanbaar,
als betoverd, als om er het geheim van haar levensbestemming in te zoeken, vestigden
haar ogen zich weer op de onafmetelijke uitgestrektheid van de wegblauwende
lariksbossen. O, hoe graag toch zou zij erin gaan lopen, er zich in verdwalen met
hem, de onbekende en gedroomde, die zij lief zou hebben! Hoe graag zou zij er met
hem leven in een van die verloren witte huttekens, zoals de helden en heldinnen
leefden, in de enkele romans die zij gelezen had!... Zij kon zich van 't geliefde plekje
niet verwijderen; zij bleef er huiverend-starend stilstaan in de vroeg dalende
najaarsschemering, die lange, grauwe schaduwen
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over de wouden sleepte; zij hoorde het verwijderd, lang natrillend gegil van
onzichtbare wilde vogels, op zoek naar een schuilplaats voor de nacht; zij zag in het
verschiet, aan een reusachtig-vreemd bloeisel van vonken gelijk, naast de wondere
verschijning van het eeuwigdurend onbeweeglijk schoolschip tussen de versomberende
zandheuvels, de witbrandende, elektrische lichten van 't Verbeteringsgesticht, over
de lange, lage, inktzwarte streep van de dennenwouden schitterden. O, zou dat woest,
eenzaam oord, zouden die eindeloos uitgestrekte, geheimvolle bossen het graf van
haar jeugd en haar schoonheid worden, of zouden zij het Eden van haar leven zijn,
de uitverkoren plaats waar haar geluk zou bloeien? Zou zij haar leven lang evenals
op de avond van haar aankomst, hun mysterieuze klachten horen zonder die ooit te
begrijpen; of zou eenmaal uit hun geheim voor haar 't geluk oprijzen; 't geluk dat
haar zou komen halen om haar goedheid en haar schoonheid?...
Schoon!... o, was ze waarlijk schoon?... Ja, ja, dát was zij, dát wist zij, dát voelde
zij... En 't was of haar dan soms, opstijgend in een balsemgeur van hars, de zachte
stem van de lariksbossen troostend fluisterde: God heeft u zó gemaakt opdat gij het
geluk van de liefde zoudt genieten.
Dan keerde zij bijna gelukkig met Focho weer naar 't Blauwhuis.
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VII
Op zekere middag zat ze zo gans eenzaam met Focho op het heuveltje, verdiept in
haar ontroerende gewaarwordingen, toen eensklaps een geweerschot, dat dicht bij
haar knalde, haar met een gil van schrik deed opspringen. IJlings liep zij het bergje
af, om te weten wat er gebeurde, en, op hetzelfde ogenblik, ontwaarde zij buiten de
haag twee mannen: de een gekleed met een rood-gegalonneerde pet en een blauwe
kiel, die, het geweer over de schouder, dwars door een rapenveld achter een ros en
wit gevlekte jachthond rende; de andere, in een elegant grijsbruin jagerskostuum met
gele, lederen slobkousen, die met wijde schreden het rapenloof verliet, en, op de
grasrand naast de haag gekomen, de modder van zijn schoenen stampte, het nog
rokend geweer in zijn linkerhand. Terstond, met een uitdrukking van verraste
bewondering, keek hij naar Nina op, nam zijn rond, zwartvilten hoedje in de hand
en zei, daardoor bewijzend dat hij haar verschrikte kreet gehoord had:
- Pardon, mejuffrouw, voor de schrik die ik u gans onvrijwillig heb aangedaan,...
had ik hier uw tegenwoordigheid kunnen vermoeden dan zou ik niet geschoten
hebben...
Er zijn van die mensen die men instinctmatig herkent, zonder ze ooit gezien te
hebben, enkel door van hen te hebben horen spreken. Nooit had Nina deze heer
ontmoet; en toch, op het eerste gezicht dacht zij, voelde zij bij intuïtie dat het niemand
anders zijn kon dan mijnheer Cuvelier, de jonge burgemeester van Vannelaar, die
zich zo hoffelijk gedragen had ten opzichte van haar tante.
Hij was iets meer dan middelmatig van gestalte, van een nerveuze slankheid, de
blonde haren kort geknipt, de lange, zware, blonde snor met zorg opgekruld, de
schrandere, vriendelijk lachende, lichtbruine ogen ongewoon levendig schitte-
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rend in zijn fijnbesneden, ietwat langwerpig, door buitenlucht en buitenzon
bruingebrand gelaat. Als in een weerlicht herinnerde Nina zich wat haar tante haar
van hem verteld had, en 't was lichtblozend en ontroerd dat zij glimlachend
antwoordde, terwijl zij, gracieus schuin gebogen met de linkerhand de nek van Focho
vasthield, die over de haag wilde springen:
- O, 't was niets, mijnheer; ik ben niet bang voor een geweerschot. Ik ben enkel
een weinig geschrokken omdat ik 't niet verwachtte.
Hij boog, herhaalde nogmaals zijn excuses, de blik nog een wijl bewonderend op
haar gevestigd. Toen dekte hij zich weer 't hoofd en stapte voort langs de grasrand,
terwijl zijn drijver uit het rapenveld terugkwam, voorafgegaan van de ros en wit
gevlekte jachthond met hangende oren, die, trager rennend, een dode haas in zijn
muil droeg.
Nina, weer op 't heuveltje geklommen, keek hem belangstellend na. Haar nog niet
gans herstelde ontroering deed haar hart sneller als gewoonlijk kloppen.
- Zou het toch wel de burgemeester zijn?... hij ziet er waarlijk als een gentleman
uit, sprak zij halfluid.
Doch een nieuwe verrassing nam nu haar aandacht in beslag. De drijver, die naast
zijn meester over 't gras liep, bleef eensklaps staan en greep hem driftig bij de mouw,
hem in het rapenveld een tweede haas aanwijzend, die als een schicht vooruitschoot,
door de hond achtervolgd.
De jongeman, ook plotseling stilhoudend, maakte werktuiglijk het vlugge gebaar
zijn wapen te schouderen, doch liet terstond, tot de verbazing van de drijver, de armen
zinken, met een wenk naar 't heuveltje te kennen gevend, dat hij het meisje geen
tweede maal wilde doen schrikken.
Een trilling van vreugd en trots steeg in Nina op. Dit blijk van ridderlijk savoir-vivre
deed haar zacht aan. Het kwam haar voor of ze nu ineens veel minder alleen stond
op de wereld; zij had, in een weldadige warmte van het hart, als het ware de streling
van een zoete sympathie gevoeld, de genegenheid van een die haar zou willen troosten
en beschermen. Zij zag hem, met iets moedwilligs in 't gebaar, 't geweer over de
schouder leggen, als om wel duidelijk te
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kennen te geven, dat hij op die plaats niet meer zou schieten. En, op de hoek van 't
bos gekomen, na een laatste blik naar 't heuveltje, waar zij met de moeilijk in te
houden Focho was blijven staan, verdween hij achter de donkere sparren.
Toen verliet zij ook haar plaats en keerde peinzend in het park terug, meer en meer
door het voorval geïntrigeerd, bepaald gekweld nu om met zekerheid te weten of de
ridderlijke jager toch wel de jonge burgemeester was. Zij liep in de moestuin, met
de hoop er Romanie te vinden, en wellicht door haar de verlangde opklaring te krijgen.
Maar 't meisje was er niet te zien en Nina voelde een schuchtere weerzin om even
in het huisje van de tuinman te gaan en daar, in tegenwoordigheid van allen, over de
gebeurtenis te spreken. Haar opgewekte nieuwsgierigheid werd echter al te tergend.
Zij riep Focho, die in de losse grond achter een mol aan 't krabben was, bij zich,
verliet de moestuin en trad bij Thijs binnen.
Zij was blij er slechts de twee meisjes en hun moeder aan te treffen. Thijs scharrelde
droge bladeren samen in de bosjes van het park, en Odon was, als gewoonlijk, op
het Verbeteringsgesticht zijn namiddagles gaan geven. Nina, door de eerbiedig
beleefde groeten van de moeder en van Zenobie, en door het meer familiaar
glimlachend hoofdgeknik van Romanie bejegend, zette zich neer en vertelde, na
enkele banale inleidingswoorden, het geval: het schielijk knallen van 't geweerschot,
haar gil van angst, haar verbaasde ontmoeting, dicht bij de haag van het park, met
een jongmens van een dertigtal jaren, tamelijk lang en mager, met een zware,
opgekrulde blonde knevel en ongewoon levendig schitterende bruine ogen, die even
zijn excuses had gemaakt en voortgegaan was, zonder nog een schot te lossen, hoewel
bijna onmiddellijk daarop een tweede haas vóór zijn voeten opsprong. Een ros en
wit gevlekte hond jaagde in 't rapenloof...
- O! 't is mijnheer Alexis!... mijnheer d'Ohain staat hem hier een deel van de jacht
af!... hij komt daar heel, heel dikwijls! vielen de beide meisjes haar tegelijk in de
rede.
- Wie dat,... mijnheer Alexis...? vroeg Nina, schielijk koel
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en enigszins teleurgesteld.
- Wel ja, mijnheer Alexis Cuvelier, de burgemeester van Vannelaar!
Nina kreeg een kleur en een glans van vreugd blonk in haar ogen. Romanie merkte
het op.
- 't Is wel een vriendelijke heer, nietwaar? vroeg zij heimlijk glimlachend, met een
schalks-schuinse blik naar Nina, de boutjes van haar kantwerkkussen trager, en als
het ware peinzend, door elkander slingerend. - Heeft hij nog lang met u gesproken?
- O, neen, volstrekt niets meer dan om zich te verontschuldigen over de schrik,
die hij mij onwillekeurig had aangedaan, antwoordde Nina.
Zij brandde van verlangen om wat meer over hem te vernemen, doch een
zonderlinge schaamte en 't voorgevoel dat Romanie reeds iets vermoedde, en wellicht,
in haar soms te grote familiariteit, onbescheiden zou kunnen worden, hielden de in
haar opkomende vragen tegen. Er heerste een ogenblik volkomen stilzwijgen,
gedurende hetwelk men in de keuken niets meer hoorde dan het eentonig gerammel
van de boutjes, neervallend met hun gedruppel als van een regen, op het geglaceerd
blauw papier van de kussens. Toen uitte Romanie een zucht, en, half lachend, half
vorsend haar jonge meesteres aanstarend, als had zij wel haar geheim verlangen
geraden:
- Ja, ja, het scheelde niet veel of wij hadden hem hier als meester.
Met een geveinsde verwondering en onwetendheid, liet Nina zich door het
hoveniersmeisje de geschiedenis vertellen die zij gedeeltelijk reeds kende. Mijnheer
Cuvelier, om voldoening te geven aan de dringende wensen van zijn moeder, die het
kwelde hem allengs een oud jonkman te zien worden, was inderdaad op 't punt
geweest te trouwen, en wel met een zeer rijke nicht van hem, die te Wildburg woonde,
ginds ver, over de bossen. Reeds was de datum voor het huwelijk voorlopig
vastgesteld en de geboden zouden afgekondigd worden, toen eensklaps alles werd
verbroken. Waarom, wist niemand juist te zeggen; er werd enkel verteld dat mijnheer
Alexis van het meisje niet veel hield, en dat de schuld van
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het gebeurde aan zijn moeder lag, die ontijdig overal zijn aanstaand huwelijk
verkondigd had, opdat het hem om zo te zeggen onmogelijk zou worden, de door
haar zeer verlangde verbintenis nog te ontgaan. Kort daarop was het meisje, dat zeer
godsdienstig was, in een klooster gegaan.
Roerloos, met meer en meer opgewekte belangstelling, luisterde Nina naar
Romanies verhalen, zich nogmaals, in verbeelding, een van die liefdedrama's
voorstellend, die zij, sinds haar intimiteit met het allesbehalve onnozel
tuinmansmeisje, van lieverlede begon te begrijpen. De jonge burgemeester, met zijn
afgesprongen huwelijk, omhulde zich voor haar als in een romaneske stralenkrans;
zij zag hem in verbeelding te paard rijden, dwars door de lariksbossen, langs de
eindeloze, met roze heidebloem en goudgroen mos bedekte lanen snellend naar het
verre dorpje, naar een van die, ver boven de oceaan van de gewassen schier
onzichtbare torenstipjes, waar zijn verloofde woonde. En dan terugkeren, langzaam,
stapvoets terugkeren, het hoofd op de borst gezegen, eenzaam en treurig, onttoverd.
O, hoe graag toch had zij heel het geheim van die roman willen kennen! En, trillend
van weetgierigheid, was zij op het punt Romanie nog verder te ondervragen, toen
deze, schielijk het speldewerken stakend, haar jonge meesteres met haar franke,
lachende ogen aankeek, en met ruwe, boerse openhartigheid zei:
- Dat ware een vent voor u, mejuffrouw Nina! dat zou een vriendelijk kasteelheer
zijn!
Nina, onthutst van verbazing, werd rood tot achter de oren, tevens halflachend en
boos, op een toon van verwijt woorden stamelend, die in de verschrikte opschudding
van de moeder en van Zenobie verloren gingen.
- Ja, ja, ik zeg 't zoals ik het meen, herhaalde Romanie met onbevangen nadruk,
zonder zich door de kreten van haar moeder en zuster te laten intimideren. - Ik zou,
wat mij betreft, bijzonder tevreden zijn hem tot meester te hebben! En met een
stralende glimlach keek zij haar vriendin tot in het wit van de ogen aan, als om er de
indruk van haar woorden vast te spijkeren.
Nina was opgestaan. De al te grote familiariteit van Romanie kwetste, ergerde
haar bepaald, en zij verweet zich bitter,
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door haar veel te grote gemeenzaamheid met het hoveniersmeisje, dergelijke, voor
haar zeer vernederende onbescheidenheden, om zo te zeggen geprovoceerd te hebben.
Ten hoogste misnoegd ging zij weg, met het vast voornemen een tijdlang in het
huisje van de tuinman geen voet meer te zetten. Juist toen zij buiten was, zag zij
Odon, die van 't Verbeteringsgesticht terugkeerde, haar tegemoet komen, zijn pak
cahiers en schoolboeken onder de arm. Hij naderde met zijn gewone,
haastig-mechanische stap, werd purperrood zodra hij haar ontwaarde. En terwijl hij
haar voorbijging, zijn hoed oplichtend zonder haar te durven aanschouwen, was hij
zo schromelijk ontsteld, dat hij volop tegen een grote steen aanschopte, die in het
midden van de weg lag. Hij struikelde, slaakte een doffe gil, greep wild, doch zonder
ze te vatten, naar de uit zijn hand vallende boeken en cahiers, die in kletsende
verwarring vóór zijn voeten op de grond stortten.
Bruusk drukte Nina de hand op haar mond om niet in een onbedwingbare
schaterlach uit te barsten. Zij spoedde zich naar het kasteel, keek even op de stoep
eens schuchter om, zag hem, rood als een haan om zijn bespottelijke onhandigheid,
met zijn verfrommelde papieren in het hoveniershuisje verdwijnen.
- Pauvre amoureux transi, murmelde zij in 't Frans, met een zweem van medelijden
op haar mooi gelaat.
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VIII
Gedurende drie dagen keerde Nina werkelijk in het huisje van Thijs niet terug. Maar
de vierde dag, toen ze, met valavond van een wandelingetje rond het park
terugkomend, Romanie met haar korf onder de arm in de moestuin zag gaan, kon zij
aan de te grote bekoring niet langer weerstaan. Haar misnoegdheid was over; zij
naderde de meid zonder van iets te gewagen en sprak haar aan alsof er niets gebeurd
was. Evenmin scheen Romanie over haar ongewoon lange afwezigheid verwonderd,
en nauwelijks had zij de groet van haar jonge meesteres beantwoord, toen zij, heimlijk
glimlachend, met ogen die blonken van opgewekte ondeugendheid, zei:
- Hij is hier terug geweest; hebt g' hem gezien?
Verwonderd, zonder te vatten wat het meisje bedoelde, zag Nina haar aan.
- Terug geweest!... wie is hier terug geweest? vorderde zij eindelijk.
- Wel, hij, mijnheer Alexis,... ik heb hem gezien.
Nina, licht blozend, voelde opnieuw door een soort van streling haar hart
verwarmen en dacht er ditmaal niet aan, zich door de familiariteit van Romanie
beledigd te achten. En deze, haar korf neerzettend, gaf haar spoedig enkele
uitleggingen:
- Ja, hij is hierlangs gekomen, langs de haag dáár, zowat een uur geleden, terwijl
ik uit de groeve achter de serre beten haalde. Ik zag hem naderen van ver, tussen de
stammen, met zijn geweer over de schouder. Maar 't was hem heel gemakkelijk aan
te zien, dat hij hier geenszins kwam om te jagen. Hij was alleen, zelfs van zijn hond
niet vergezeld; en in plaats van te kijken naar de rapenvelden om er ergens een haas
te ontdekken, verliet zijn blik, dwars door de haag, geen
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seconde de gevels van het Blauwhuis en de wegen van het park. Ik het hem tot heel
dicht bij mij komen zonder mijn tegenwoordigheid te verraden; en toen trad ik
eensklaps te voorschijn, rechtover een opening in de haag, en groette hem, zeggend:
‘Dag mijnheer de burgemeester!... ge zijt nog eens uit op jacht?’...
Hij schrikte op, bleef staan, werd lichtkens rood en antwoordde:
‘Jawel, Romanie, ik kom eens zien of er geen middel is een haas te schieten.’
‘Ja maar, riep ik lachend, onz’ jonge meesteres zo niet meer te doen schrikken,
zulde1.!’
Ah! juffrouw Nina, ik wenste wel voor twintig frank, dat ge zijn aangezicht hadt
kunnen zien toen ik dat zei. Hij werd rood, rood, dat hij niet wist waar te kijken van
schaamte, en hij sprak op een toon die al zijn ontroering en bewondering verried:
‘O! is dat toch het nichtje van mejuffrouw de Stoumont, dat mooie meisje?’
‘Ja, ja,’ antwoordde ik lachend, hem in het wit van de ogen aanschouwend.
‘Hoe oud is ze?’ vroeg hij nog.
‘Achttien of negentien,’ zei ik.
‘Hoe heet ze?’
‘Mejuffrouw Nina.’
‘En is ze hier zo heel alleen met de oude jonkvrouw? Heeft ze zo geen vriendinnen
of iemand van haar jaren met wie ze zich kan vermaken?’
‘Niemand,’ antwoordde ik, hem steeds lachend aankijkend; want ik begreep wel
waarom hij dat vraagde: hij wilde weten of ge geen beminde hadt.
Daarmee bleef het gesprek een wijl opgeschorst. Hij staarde steeds op mij dwars
door de haag, en in zijn ogen las ik zijn begeerte mij nog veel meer over u te
ondervragen. Maar ik zag ook dat hij niet durfde. Om hem te plagen, dan, herhaalde
ik nog eens:

1.

Hoor.
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‘Een mooi meisje, hè, mejuffrouw Nina?’
‘Sapristi ja! ik zou 't geloven dat ze mooi is!’ riep hij met schitterende ogen.
En langzaam, nadat hij mij goên dag gewenst had, zette hij langs de haag zijn weg
voort, de blik tersluiks steeds met halsstarrigheid gevestigd op de vensters van het
Blauwhuis en de lanen van het park.
Roerloos van emotie en verbazing had Nina het meisje zonder een woord
onderbreking haar geschiedenis laten vertellen. En eerst toen deze geëindigd was
kwam zij als het ware tot het bewustzijn terug en sprak zij, de ogen rondverwilderd,
op een toon van verwijt en van schrik:
- O, Romanie, wat hebt ge toch gedaan en wat zal die heer daar van denken!...
Het boerenmeisje schoot in een gulle lach:
- Wat hij ervan zal denken!... wel, allerlei aangename dingen! schaterde zij met
blinkende ogen en schitterende tanden. - O, wees maar zeker dat hij hoogst verrukt
is over het avontuur! Hij is dol verliefd op u en geloof maar dat gij hem hier terug
zult zien. En ook, ik herhaal het: hij is de beste en de vriendelijkste man van de
wereld, en ik zou heel tevreden zijn, wat mij betreft, hem tot meester te hebben!
- Maar, Romanie, wordt ge gek! kreet Nina, kersrood wordend.
- Neen, neen, ik word niet gek; wacht maar en gij zult zien, antwoordde 't
hoveniersmeisje, groots van kalme oneerbiedigheid.
Zij had haar korf gevuld met koolstronken voor haar konijntjes; zij tilde hem op
en plaatste hem op haar linkerheup, het kloeke lichaam schuins geheld, de beide oren
van de korf met haar beide zijlings uitgestrekte handen vasthoudend.
Hevig ontroerd volgde Nina haar uit de moestuin.
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IX
Te beginnen van die dag ontstond er een niet meer verbroken, van lieverlede nog
toenemende intimiteit tussen de beide meisjes. Het werd als een geheime, wederzijdse
medeplichtigheid; zij hadden zich gestadig, in stilte, dingen toe te vertrouwen; zij
wisselden oogwenken en tekens, en elke dag nu, regelmatig, ontmoetten zij elkaar
tussen vier en vijf uur in de moestuin om er vrij te praten en alleen te zijn. Nina
ondervraagde Romanie over haar betrekkingen met Jules; en 't boerenmeisje sprak
haar van mijnheer Alexis, als zou deze bepaald haar minnaar zijn geweest. En niet
alleen schenen Romanies voorspellingen aangaande de gevoelens van de jonge
burgemeester voor Nina zich te verwezenlijken, maar 't bleek aldra of ze door de
gebeurtenissen zouden overtroffen worden. Inderdaad, geregeld twee of driemaal
per week kwam mijnheer Cuvelier nu met het geweer over de schouder rond het
Blauwhuis dwalen. Als hij Nina ergens in 't park of in de moestuin ontwaarde, groette
hij diep, doch zonder ooit het woord tot haar te richten. Maar al durfde hij niet
rechtstreeks tot haar spreken, met Romanie had hij de kans zich schadeloos te stellen.
Hij scheen het uur te kennen waarop het meisje in de moestuin verscheen; hij kwam
langs de buitenhaag geslopen, en Nina, ergens verscholen, zag hen samen staan praten
door een tussenruimte van de stammen, in de grijzende avondschemering. Zodra hij
weg was riep Romanie haar gans opgewekt bij zich en deelde haar de inhoud van 't
gesprek mee, dat steeds over haar gelopen had. Hij was meer en meer hartstochtelijk
op haar verliefd, verzekerde het boerenmeisje; maar 't maakte hem wanhopig dat de
maatschappelijke conventies hem beletten rechtstreeks met haar in aanraking te
komen. Hij brandde van verlangen haar nog eenmaal van nabij te zien, nog eens met
haar te
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spreken; en zijn grote hoop was de nabijheid van 't Nieuwjaar, dat hem wellicht de
gelegenheid zou geven met haar nader kennis te maken, als hij, bij die gelegenheid,
mejuffrouw de Stoumont zijn eerbiedige groeten en wensen zou komen aanbieden.
Deze indirecte liefdesbekentenissen, deze bereidwillige, aanstuwende bemiddeling
van Romanie, door Nina's geweten afgekeurd als haar onwaardig, maar
onweerstaanbaar door haar aan genegenheidsbehoefte lijdend hart gekoesterd als een
geheime schat van zaligheid; haar van dag tot dag onwillekeurig aangroeiende
sympathie voor het ridderlijk figuur van de jonge burgemeester, en die ganse listige,
geniepige handelwijze van twee verliefden die elkaar niet mogen zien, hadden weldra
Nina's verbeelding en gemoedsstemming tot de hoogste graad geprikkeld. Haar
tederheidsontboezemingen waren nu tot een bepaald doel gericht, haar vaag ideaal
had zich gematerialiseerd. Zij leefde in een roes van opgewektheid, in de koortsige
verwachting van een grote gebeurtenis, die aan haar levensloop een decisieve richting
geven zou.
En zó innig sterk was dit kwellend gevoel, dat het haar soms te moede was of haar
grote graagte naar het onbekende iets er de komst van bespoedigde.
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Tweede deel
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I
Het kwam dan ook, doch heel anders dan Nina gedacht had...
Sinds enige dagen liet de gezondheidstoestand van mejuffrouw de Stoumont nogmaals
zeer veel te wensen over. Zij had opnieuw haar eetlust verloren en klaagde
daarenboven over pijn en loomheid in haar ganse lichaam, inzonderheid in haar
rechterbeen, dat gebroken was geweest. Zij had de dorpsgeneesheer laten ontbieden,
mijnheer Reijntjens, die, na haar onderzocht te hebben, haar rust en dieet voorschreef,
benevens een drank, waarvan zij viermaal daags een lepel moest gebruiken. Doch
haar toestand, in plaats van te verbeteren, verslechtte zichtbaar; en, op een
zondagmorgen vroeg, werd Nina plotseling door een ijselijk angstgehuil van haar
tante in haar bed wakker geschrikt.
Zij vloog op, trok haastig een peignoir aan, snelde de kamer van mejuffrouw de
Stoumont binnen. Maar bij de ontstuimige beweging van het meisje, die de zoldering
deed dreunen, slaakte de oude jonkvrouw een echt gebrul van foltering en woede,
en strekte zij, met uitpuilende ogen, verdedigingshalve haar beide sidderende armen
uit, schor schreeuwend: - Houd op! houd op! stamp niet zo! Ge vermoordt mij! Stom
van schrik en ontzetting was Nina roerloos in het midden van de kamer blijven
stilstaan.
- Och tante, wat is er gebeurd?... wat scheelt u?... hoe kan ik u helpen? vroeg zij
eindelijk, sidderend van angst.
Palmyre en Nathalie waren ook op 't geluid binnengekomen; de drie vrouwen,
dodelijk ontsteld, zagen nu mejuffrouw de Stoumont, het aangezicht vuurrood, zich
in haar bed kronkelen, krampachtig met de handen in de dekens grijpend, door haar
op elkaar geschroefde tanden reutelende zuchten
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jagend, somtijds een van die scherpe, angstwekkende gillen slakend, die Nina in haar
kamer hadden wakker geschrikt. - Och tante, lieve tante, zeg me toch wat ik voor u
kan doen? schreide wanhopig Nina, schier op haar knieën vallend.
De hevigheid van de crisis was enigszins over, de oude jonkvrouw, een heel weinig
gestild, liet minder akelige klachten horen.
- O, zachtkens, zachtkens, steende zij. - Til zachtkens de deken op boven mijn
rechtervoet, Nina. Til ze op, kind; ze weegt erop als lood. Maar zachtkens, oeijoeijoei,
toch zachtkens!
Bevend, op de punten van de voeten, terwijl de beide bangroerloze meiden haar
met biddend saamgevouwen handen naoogden, naderde Nina tot het bed en lichtte
zij, met eindeloze voorzorgen, de dekens op. Doch, hoe zacht haar aanraking ook
was, toch ontrukten angst en smart nogmaals een scherpe gil en woedende verwijten
aan de gefolterde jonkvrouw. Nina's aangezicht baadde in tranen, maar, toen zij de
voet van haar tante ontwaarde, slaakte zijzelf een kreet van pijn en medelijden. 't
Was in de grote teen dat mejuffrouw de Stoumont zulk een afgrijselijke marteling
uitstond: hij was minstens eens zo dik als gewoonlijk en blinkend donkerrood, met
een soort van bleek-bloedkleurig gestriemde neep in 't bovenste gewricht.
Mejuffrouw de Stoumont, opnieuw wat gestild, was ook in tranen weggesmolten:
- O, Nina, mijn kind, houdt toch de dekens goed vast, laat ze niet vallen, ge zoudt
mij doden, klaagde zij met een kwijnende stem. Maar eensklaps kreeg ze weer een
steek, sloeg zich half om in het bed, 't hoofd woelend in haar hoofdkussen, de handen
gewrongen om haar nichtjes hals.
- Tante! tante, gij moet terstond de dokter laten halen! riep Nina angstig.
Mejuffrouw de Stoumont, het hoofd in het kussen gedrukt, knorde van ja. Nina,
steeds over 't bed gebogen, wendde het hoofd om en beval Nathalie onmiddellijk
Romanie Thijs om mijnheer Reijntjens te zenden.
De meid, in haar ijver om haar meesteres te helpen, liep
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ijlings de kamer uit. Maar met haar haast deed zij ook onvrijwillig, evenals Nina, de
zoldering schudden, en nu slaakte de zieke een zó vreselijk gebrul van smart, dat
gans het Blauwhuis ervan dreunde. Zij vloog overeind; zij huilde, 't gelaat onkennelijk,
de rechterarm als een wapen achter de dienstmeid uitgestoken.
- Nathalie!... Nathalie!... gij monster!... ik jaag u weg! De arme meid, wanhopig
over haar lompheid, keerde zich op de drempel om en zakte schreiend en smekend
op haar knieën.
- Loop toch zachter, Nathalie, en haast u, haast u, bad Nina. De meid verdween
en mejuffrouw de Stoumont zonk kermend op de peluw terug:
- O Nina, Nina, 't is afgrijselijk! 't is of men mij radbraakte!
Een nieuwe steek deed haar kronkelen, zij schreide:
- En de koude doet er ook zo vreselijk veel kwaad aan, en ik kan mijn voet niet
dekken, ik kan er niet het minste gewicht, zelfs het laken niet op velen!
Nina, die haar gebogen-stramme houding niet langer kon uithouden, vraagde:
- Indien ik er watte op legde, tante; dat is zacht en warm? Mejuffrouw de Stoumont
herademde.
- O, ja, watte! Neem er, kind; dáár, in de commode. Maar zachtkens!... o, toch
zachtkens; ik kan niet de minste beweging of trippeling voelen zonder te gillen van
pijn.
Nina legde de deken over de knieën van de zieke en ging zo stil zij kon naar de
commode. 't Gekraak van de lade die zij opende ontrukte niettemin een nieuw
geschreeuw aan haar tante. Het meisje kwam terug bij haar, een groot pak watte in
de hand.
Met eindeloze voorzorgen omwond zij er overvloedig de voet mee. Mejuffrouw
de Stoumont werd aldra enige verzachting gewaar. Maar toen haar nichtje er opnieuw
de deken wilde opleggen, het zij nogmaals, ondanks al de voorzichtigheid waarmee
zulks geschiedde, luide klachten horen:
- O, neen neen, 't is gruwelijk! ik kan 't niet uitstaan! 't is of er een blok marmer
op drukte!
Nina moest het dek weer wegnemen.
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Gelukkig kwam mijnheer Reijntjens weldra. Romanie had hem toevallig langs de
steenweg ontmoet, op weg naar het Verbeteringsgesticht, waar hij, met nog een
andere dokter, mijnheer De Cock, van Amertinge, geneesheer was. En dadelijk, op
's meisjes dringend verzoek, had hij haar naar 't Blauwhuis vergezeld. Hij trad op de
tenen de slaapkamer binnen, als iemand die reeds over de aard van de ziekte onderricht
was; en alhoewel zijn gang, ondanks deze voorzorg, allesbehalve zacht was, toch
het de kranke, wellicht door zijn aanwezigheid geïntimideerd, ditmaal geen luide
klachten horen. Hij was een man van een veertigtal jaren, grof en groot, boers-plomp
van voorkomen, met dichtgeplante, kortgeknipte zwarte haren en grote uitpuilende
zwarte ogen in een rond, geel aangezicht. Hij groette lomp de beide dames, zijn rond
zwart hoedje in beide handen houdend, naderde, met een boerse glimlach, tot
mejuffrouw de Stoumont.
- Naar ik hoor is de gezondheid niet opperbest, begon hij als inleiding.
De oude jonkvrouw, stil kermend, antwoordde:
- O, dokter, 't is afschuwelijk! 't Is of men mij met een versleten mes de beenderen
uit de grote teen haalde!
- Wilt ge mij eens even laten zien? vroeg de dokter.
Hij stond op, legde zijn hoed op een stoel, boog zich over de voet, die Nina
voorzichtig ontblootte.
Tamelijk lang en nauwkeurig bekeek hij hem, zijn boerse glimlach op de lippen.
Toen richtte hij zich op en verzocht Nina de watte weer op de voet te leggen.
- Welnu dokter, wat is 't? vroeg mejuffrouw de Stoumont, het aangezicht van angst
verwrongen.
- O, 't zal niet zeer erg zijn, mejuffrouw, antwoordde hij op een losse toon, zonder
zijn diagnose verder te bepalen.
- Ja maar enfin, wat is 't? wat heb ik? vorderde dringend de kranke, met toenemende
angst en wantrouwen.
- 't Is 't pootje, mejuffrouw, verklaarde de dokter lomp glimlachend.
En terwijl de oude jonkvrouw zich wanhopend kronkelde, gaf hij de vereiste
verpleging te kennen:
De voet zeer warm en stil, en, gedurende enkele dagen, zich
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aan een dieet, aan een gestreng, volkomen dieet houden. Daarbij, viermaal daags,
een lepel medicijn, die hij eventjes voor haar zou gaan klaar maken. En aangezien,
gedurende de eerste dagen, de pijn wellicht te hevig zou zijn opdat de zieke op haar
voet 't gewicht van de deken kon verdragen, moest men trachten 't zij een kartonnen
doos, 't zij een oude hoge hoed of zoiets te vinden, om er de in watte omwonden voet
mee te dekken. Zo zou de voet zeer warm gehouden worden en de erover uitgespreide
deken geen pijn veroorzaken. Een hoed zou daar wellicht beter toe dienen dan een
kartonnen doos, omdat hij tevens zachter en steviger was.
Nathalie, met haar goedig, onderworpen gezicht en haar smekend gevouwen handen
van trouwe slavin, kwam een stapje nader:
- Mejuffrouw, toen ik een paar dagen geleden de zolder opruimde, heb ik er twee
oude hoge hoeden vinden liggen, die zeker destijds aan mijnheer de la Villepotière
behoord hebben.
- Heel goed, 't is juist wat we nodig hebben, gaat er een halen, beval de dokter,
zonder zelfs aan mejuffrouw de Stoumont te vragen, of de gedachte met haar voet
in een van de oude hoeden van mijnheer de la Villepotière te liggen, bij haar geen
tegenzin opwekte.
Maar de zieke bekreunde er zich niet om. Zij verlangde alleen dat men haar pijn
verzachten zou, en zij ondervraagde nu de dokter op een klaagtoon, zij wilde weten
hoe lang de pijn wel duren zou, hoe lang zij wel te bed zou moeten liggen, wanneer
zij een weinig zou mogen beginnen te eten.
- Mejuffrouw, alles zal afhangen van uw stiptheid in 't volgen van het regime dat
ik u voorschrijf, antwoordde de geneesheer.
De meid was weer in de kamer gekomen, met een oude hoge hoed, waarvan zij
het stof afgeveegd had. Mijnheer Reijntjens nam hem haar uit de hand, bekeek hem
van binnen met een goedkeurend hoofdgeknik, haalde zijn pennemes uit en sneed
er een deel van de rand af. Zeer voorzichtig, als op een hoofd, schoof hij hem over
de met watte omwonden zieke voet, en strekte er de deken bovenheen. In een oogwenk
was het gedaan.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

639
Hij nam afscheid met de belofte nog dezelfde avond terug te komen, alsook de
volgende dagen, wanneer de zieke zijn hulp maar zou verlangen.
Nathalie leidde hem tot op de stoep uit.
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II
Een hele week lang stond mejuffrouw de Stoumont verschrikkelijke folteringen uit.
De aanval was, ondanks de optimistische voorspelling van mijnheer Reijntjens, van
een zeer grote hevigheid; en de zieke, haar rechtervoet verborgen in de oude hoed
van mijnheer de la Villepotière, moest een volkomen roerloze houding bewaren, op
gevaar af telkens en telkens weer, bij de minste beweging, luidkeels te huilen van
pijn.
Nina had zich opnieuw als ziekenoppasster van haar tante aangesteld en verliet
haar sponde niet meer. Zij sliep in dezelfde kamer, op een veldbed; zij zorgde dat de
voorschriften van de dokter zo stipt en regelmatig mogelijk werden nagekomen.
Maar 't was een echte strijd, die zij te voeren had tegen de gulzigheid van de oude
jonkvrouw, die, zich een weinig beter voelend, klaagde van de honger, en reeds de
vierde dag volstrekt een beafsteakje en een glas rode wijn wilde gebruiken.
Daarenboven had zij ook uit te staan 't verfoeilijk humeur van de zieke, voor wie het
nagenoeg onmogelijk was iets naar de zin te doen. Het waren onophoudende klachten
over alles, men verwaarloosde haar, niemand had medelijden met haar folteringen,
men brutaliseerde haar, men scheen samengezworen te hebben haar stelselmatig, op
alle manieren, te mishandelen. Nina was tot de betrekking van een echte dienstmeid
afgedaald, want mejuffrouw de Stoumont duldde zelfs geen ogenblik meer de
tussenkomst van Nathalie, die zij beschuldigde, wetens en willens, met haar lompe
stap, de zoldering te doen dreunen. Zelfs Nina kon niet zacht genoeg over 't tapijt
meer zweven: de zieke jonkvrouw was van een zo verschrikkelijk overgeprikkelde
lichtgeraaktheid, haar gruwel voor de geringste aanraking van zo'n overdrijving, dat,
zoals ze 't zelf zegde, een van het plafond dalend
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donsje haar van angst zou hebben doen schreeuwen. En wat haar vooral griefde en
verontwaardigde, was de wanhopende traagheid van de genezing: zij klaagde nu
zonder einde over haar gedwongen opsluiting in dat akelig Blauwhuis, in dat verloren
hok midden in de bossen, waar zelfs geen middel was een ordentelijk geneesheer te
vinden. Toen vaarde zij ook in 't algemeen tegen alle dokters uit, allen snoevers,
bruten, die de spot dreven met hun zieken; het ging zover, dat zij de hulp van
kwakzalvers wilde inroepen, en Nina en de meiden naar het huisje van de tuinman
zond, om te weten of men daar geen remedie bezat, of lieden kende die
geneesmiddelen hadden tegen reumatiek. Want het was reumatiek waaraan zij leed:
het belgde haar verschrikkelijk dat Reijntjens, die lomperd, haar kwaal het ‘pootje’
durfde noemen. Zij beweerde, met een boze, agressieve koppigheid, dat het de kille
wintervochtigheid was, die haar aldus deed lijden, en zwoer, o, onverbiddelijk, dat
zij, zodra hersteld, weer naar Brussel zou vertrekken.
Nina, vol goedheid en geduld, verdroeg al die kwade grillen zonder ooit een klacht
te uiten, zonder ooit de geringste misnoegdheid of zenuwachtigheid te laten blijken.
In de uren dat haar tante sliep, of haar zorgen niet behoefde, zette zij zich met een
boek of enig handwerk naast een van de vensters en verzonk daar in een soort van
weemoedige loomheid, de blik gevestigd op het park en op het treurige, in grijze
sluimering gedompeld winterlandschap. De kamer van mejuffrouw de Stoumont
bevond zich op de eerste verdieping, in de zeshoekige, ietwat uitspringende
linkertoren, aan de voorgevel van 't Blauwhuis; en door de drie vensters, die haar
aan drie zijden verlichtten, ontwaarde Nina het eentonig, eindeloos verschiet, van
naakte hoogvlakten en donkere bossen. Doch, langs die zijde van 't kasteel kon zij
niet, als vanuit haar kamer, over de enkele stukken bouwland, de poëtische golving
van de lariksbossen met hun schilderachtige huttekens bewonderen: zij zag er niets
dan een dorre, barre uitgestrektheid; een oord van verwoesting en verlatenheid, dat
het hart prangde door zijn eindeloze weemoed. Geen woninkje, geen lachend of
bezield plekje getuigde er van leven of liefde: alleen de rode reuzengebouwen van
't Ver-
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beteringsgesticht en de wondere verschijning van het eeuwigdurend onbeweeglijk
schoolschip, dat, als een spookachtig geraamte, tussen zandheuvels en sparrenbossen
zijn naakte masten verhief, verrezen er als een overweldigend en onheilspellend
symbool, in hun monsterachtig zinnebeeld van boetedoening en ellende.
En van lieverlede, in haar gekwelde bespiegeling, werd Nina door een soort van
superstitieuze angst bekropen. Zozeer het tafereel, dat zij door de vensters van haar
kamer kon ontwaren, haar bekoorde, zozeer had zij een afkeer van de landstreek die
zij door haar tantes vensters zag. 't Was of de ene zijde vol hoop en geluk was, de
andere vol smart en rampspoed; alsof, van beide uiteinden van de horizon, deze twee
tegenovergestelde sensaties elkander tegemoet woeien om zich te meten in een strijd,
die over haar leven zou beslissen. Dan greep haar een huivering aan en zij verliet het
venster, als uit een nachtmerrie wakker geschud.
Nu was het volop winter geworden. De wind was guur, de koude bijtend, en in de
stormende, koolzwarte nachten, hoorde Nina, met een huivering van angst, de
verroeste weerhanen piepen en knarsen boven de puntige torentjes van 't kasteel. Een
morgen zag zij alles bedekt met sneeuw. 't Was als de dood om haar heen: de dood
van de menselijke vreugden in de dood van de natuur; doch slechts een schijndood:
de witte rouw van een leven dat nog zal herrijzen.
Met Romanie, in de schaarse ogenblikken dat zij haar nog ontmoeten kon, had zij
ook maar zeer weinig gelegenheid tot vertrouwelijke gesprekken meer. Wanneer zij
door het venster in de rechterhoek van de kamer tuurde, kerend de rug naar het akelig
landschap van naakte hoogvlakten en sombere dennenwouden rondom 't
Verbeteringsgesticht, ontwaarde zij, vlak onder haar, het hok van de zoete Focho,
en, achter de paardestallen en het huisje van de tuinman, de vierkante, met ontbladerde
hagen omsloten moestuin. Zodra Focho haar bemerkte kwam hij uit zijn hok en keek
hij haar aan met blinkende ogen en gespitste oren, de glimmend rosse huid gans
rillend van verlangen, de vochtig-zwarte neus snuffelend omhoog gericht, soms even
smekend keffend, als wilde hij haar vragen waarom men nu toch nooit meer stoeiend
door
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het park liep. Ontroerd lachte zij de hond even toe, beloofde hem stilzwijgend nog
vele, vele uitgelaten tochten, doch moest zich weldra van het venster verwijderen,
opdat het luider geblaf, waarmee hij de onmiddellijke volbrenging van haar beloften
scheen te eisen, de rust van haar tante niet zou storen. En van ver bespiedde zij het
ogenblik waarop Romanie met haar korf de moestuin zou binnentrekken.
Door de onderste ruiten van de vensters van het hoveniershuisje ontwaarde zij, in
een vage schemering, de blauwe kantwerkkussens van de twee meisjes, met de rechte,
witte streep van 't witte kantje in het midden, en de gele boutjes, die onder de bedreven
vingers, onophoudend heen en weer, en door elkaar geslingerd werden. Het gezicht
van de werksters, die, aan beide zijden van het raam, in de schaduw van de muur
zaten, kon zij niet zien; maar werktuiglijk, als gehypnotiseerd door dit onverpoosde
werk, bleven haar ogen op de kussens gevestigd. Haar handen, in verbeelding, werkten
eraan mee; haar geest, haar aandacht vestigden zich erop, gedurende lange stonden.
Dan, op een gegeven ogenblik, als onder de werking van een magnetische
aantrekkingskracht, richtte zij soms de blik een weinig hoger, zich bekeken voelend.
En, door de hogere ruiten, ontwaarde zij het vreemde gelaat van Odon, die,
rechtstaande in het keukentje, haar van ver bewonderde. Instinctmatig huiverde zij
een weinig, en sloeg haastig, even licht blozend, de blik op haar eigen handwerk of
haar boek terug, terwijl hij, zich betrapt voelend, in het duister van de keuken
achteruitweek, gelijk een vis die zich langzaam, van de zonnige waterspiegel in de
vale diepten van de rivier laat zinken, wanneer de hengelaar nadert. En, zelf ietwat
achteruitgeschoven in de kamer van haar tante, bleef zij, met schuinse blik, Romanies
verschijning bespieden.
Dit gebeurde voortdurend elke namiddag, om vier uur. Zodra zij het witgeverfd
houten hekje opende keerde het jeugdig hoveniersmeisje zich om en Nina wisselde
met haar een vriendelijk hoofdgeknik en een glimlach. Die groet en die glimlach
waren alles wat haar nog van 't zo ontroerend en zo vers verleden sprak. Had Romanie
de jonge burgemeester nog teruggezien, opnieuw met hem gesproken? Dit wist
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Nina niet meer; doch zij geloofde van neen: het scheen haar dat zij het aan Romanies
manieren zou bemerkt hebben, had deze haar iets nieuws willen meedelen. En zijzelf
zag hem ook nooit meer: tevergeefs tuurde zij langs de haag van het park en over de
besneeuwde velden; geen enkel maal zag zij hem komen, 't geweer over de schouder,
de blik, dwars door de elzestruiken, tersluiks op de gevel van 't kasteel gevestigd.
En zijn langdurige afwezigheid, benevens haar volkomen onwetendheid van wat met
hem gebeurde, bedroefde haar onwillekeurig, verergerde de treurigheid van haar
gedwongen opsluiting. Zij dacht zelfs niet, of wist wellicht niet dat de jacht, tijdens
de sneeuw, gesloten is; zij voelde zich verbitterd en vernederd door zijn veronderstelde
nalatigheid; zij hoopte zelfs niet meer dat hij met 't naderend Nieuwjaar, op het
Blauwhuis, waar hij overigens, wegens de ziekte van haar tante, toch niet kon
ontvangen worden, zijn voorgestelde visite zou komen maken. Meer en meer
onderging zij een grievende sensatie van onttovering en verlatenheid. Een nacht,
terwijl haar tante sliep, schreide en snikte zij in haar bed.
Maar twee dagen vóór Nieuwjaar, toen Romanie als naar gewoonte met haar korf
in de tuin ging, bemerkte Nina duidelijk dat het meisje haar bij zich wenkte. Het gaf
haar als een schok in 't hart, en terstond, terwijl ze zich gans rood voelde worden,
knikte zij met het hoofd, om Romanie te doen begrijpen dat ze beneden zou komen.
Mejuffrouw de Stoumont sluimerde. Nina stond na een korte aarzeling op, verliet
zachtkens de kamer, daalde de trappen af, het hart met grote slagen kloppend.
Beneden, in de vestibule, dekte zij zich de schouders en het hoofd met een wollen
sjaal, trok haastig een paar overschoenen aan, opende stilletjes de deur en ijlde buiten.
Romanie hield zich achter de haag van de moestuin verborgen, zodat men haar
vanuit het hoveniershuis of 't kasteel niet kon bemerken. Nina, van haar kant, daalde
schuins de stoep af, sloop achter een bosje rododendrons, kwam langs een heel smal
paadje, tussen de heesters en de haag, aan het open hekje van de tuin. Onopgemerkt
geraakte zij er binnen. - Overmorgen, om drie uur, komt hij naar 't kasteel, fluis-
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terde haastig, met blinkende ogen, Romanie, haar jonge meesteres een paar schreden
tegemoet snellend.
- O! slaakte Nina, schier verschrikt.
- Jawel, overmorgen, om drie uur, herhaalde het opgewonden meisje: - Gisteren,
terwijl ik naar het dorp ging, heb ik hem op de steenweg ontmoet. Hij zag er zeer
terneergedrukt uit. Hij is gans rood geworden toen hij mij zag komen, en bleef dadelijk
stilstaan om over u te spreken. Ik deelde hem het nieuws van de ziekte van uw tante
mee; en daar ik hem vertelde hoe rampzalig de oude jonkvrouw nu was, en hoe zij
aan eenieder raad en hulp vroeg om van haar kwaal te genezen, heeft hij uitgeroepen:
‘een remedie tegen 't pootje!... maar ik ken er een voortreffelijke! Overmorgen, ter
gelegenheid van het Nieuwjaar, zal ik mejuffrouw de Stoumont mijn wensen komen
aanbieden, en, als ik het genoegen heb door haar ontvangen te worden, haar het
bewuste geneesmiddel meedelen. Met volharding gebruikt geeft het de beste uitslag.
Mijn overleden vader toch heeft er zich jaren lang mee geholpen.’ Hij was ineens
als vreugdedronken, hij heeft nog een paar malen herhaald: ‘ja, ja, 'k zal komen, 'k
zal overmorgen komen’; en bij 't vertrekken heeft hij mij gezegd: ‘Allons, tot
weerziens, en mijn eerbiedige groeten aan mejuffrouw Nina. Zeg haar, zeg haar...’
eensklaps heeft hij niets meer gezegd, hij is opnieuw gans rood geworden en begonnen
onduidelijke klanken te stamelen, waarbij hij me, als wist hij niet meer wat hij deed,
vurig de hand drukte en daarna verdween.
Diep ontroerd, het aangezicht verbleekt en ernstig, had Nina Romanies mededeling
aangehoord. Een wijl bleef ze sprakeloos haar gezellin aanstaren; toen vraagde ze:
- Waarom is hij sinds ettelijke dagen hier niet meer teruggekomen?
- Ik weet het niet, antwoordde Romanie. - Wellicht durfde hij hier niet meer
rondslenteren zonder tenminste onder de schijn van te jagen, en gij weet, niet waar,
dat op de sneeuw de jacht gesloten is.
- Ah! sprak Nina, het hart schielijk verlicht, doch voortdurend ernstig en peinzend.
En langzamerhand keerde zij tot het besef van haar tegen-
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woordige plichten terug. Zij dacht dat haar tante, misschien in haar afwezigheid
ontwaakt, zeer verontrust en misnoegd zou zijn, haar in de kamer niet te zien. Zij
legde liefkozend de hand op Romanies schouder, trok eensklaps onstuimig het
verbaasde meisje tot zich, zoende haar op de mond en vluchtte blozend weg.
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III
Zij was blij te bemerken dat mejuffrouw de Stoumont nog sliep, toen zij in de kamer
terugkwam. Zij ging zachtkens weer vóór 't venster zitten, de ogen verdwaald over
het verre verschiet, waar de zon onderging in een oranjekleurige nevel, die aan 't
besneeuwde winterlandschap een nog aangrijpender impressie van verlatenheid en
koude gaf. Onstuimig klopte steeds haar hart, en het contrast van de ijzige atmosfeer
daarbuiten met de benauwende warmte van de ziekenkamer deed haar wangen gloeien.
Zij vraagde zich af of zij aan haar tante de haar door Romanie gebrachte tijding
zou meedelen; en, zo ja, hoe zij het zou aanleggen om zulks te doen zonder de argwaan
van de oude jonkvrouw op te wekken. Een soort van schaamte, gemengd met
zelfverwijt, weerhield haar. Zij voelde, aan de ene kant, dat het zeer lelijk was haar
tante te bedriegen; en, aan de andere kant, was de gedachte, dat de burgemeester niet
zou ontvangen worden indien zij zweeg, haar onuitstaanbaar. Nu was het in haar een
dringend verlangen hem terug te zien, hem van dichtbij te zien, hem te horen spreken,
hier, op 't Blauwhuis, in de ziekenkamer van haar tante, aan wie hij het geneesmiddel
zou brengen. Deze gedachte aan het middel ter verzachting voor het leed van haar
tante, eindigde met alle aarzelingen te overwinnen. Zij deed de stem van het geweten
zwijgen; zij nam het vaste besluit aan mejuffrouw de Stoumont het voorgestelde
bezoek van de jonge burgemeester aan te kondigen.
Juist werd de zieke wakker. Nina stond op, naderde tot het bed, vroeg aan haar
tante hoe het met haar ging. En daar mejuffrouw de Stoumont een flauwe klacht liet
horen, zamelde Nina schielijk al haar moed bijeen:
- Tante, sprak zij, - zoëven, terwijl ik een ogenblik beneden
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was, heb ik Romanie Thijs gezien, die mij gezegd heeft dat mijnheer Cuvelier, de
burgemeester, een voortreffelijke remedie kent tegen reumatiek.
Zij kon zich niet bedwingen hevig rood te worden terwijl ze deze woorden uitsprak,
en sloeg instinctmatig de ogen ten gronde, onder de gretig ondervragende blik, die
de oude jonkvrouw op haar vestigde.
Doch haar vrees zich te verraden was wel overbodig. De zelfzuchtige zieke
bemerkte noch haar ontsteltenis, noch haar gloeiende wangen. Alleen de hoop op
het tevergeefs gezochte redmiddel bezielde haar gelaat, en 't was met een dringende
stem dat zij sprak, half tegen haar kussen overeind gezeten:
- Ja!... wat is 't?... wat moet ik doen?
Nina, ietwat gerustgesteld, antwoordde dat zij het zelf niet wist, en zij verhaalde
een verdichte ontmoeting van Romanie met de burgemeester, die voornemens was
over twee dagen zijn nieuwjaarswensen op het Blauwhuis te komen aanbieden.
Mejuffrouw de Stoumont was erg ontsteld van hoop en ongeduldige verwachting.
Ja, zeker zou mijnheer Cuvelier bij zijn bezoek ontvangen worden, en dan nog met
niet weinig genoegen. Jammer maar dat zij nog een lange dag had uit te zien naar
het zo vurig verlangde wondermiddel waarvan zij nu, in haar kinderachtige graagte,
de genezing hoopte. Had Nina haar niet bewezen dat dergelijke handelwijs hoogst
onbescheiden zou zijn ten opzichte van dokter Reijntjens, onmiddellijk zou zij de
jonge burgemeester op het Blauwhuis hebben laten ontbieden.
Die nacht en de volgende kon Nina in de slaap geen rust vinden. De gedachte dat
nauwelijks nog enkele uren haar verwijderden van de komst van die man, die haar
beminde en tot wie zij zich ook steeds inniger aangetrokken voelde, deed haar zich
rusteloos in haar ledikant omkeren, ten prooi aan een kwelling die verergerd werd
door de gedwongen stilte, die het bijzijn van de zieke haar oplegde. Met de dageraad
verliet zij het bed en reeds vóór negen uur, na de drukte van de dienstboden en
pachters, die, reeds zo vroeg, op het kasteel hun nieuwjaarswensen kwamen aanbieden,
had zij ontbeten en was zij gans gekleed. Zij droeg een eenvoudig
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donkerblauw wollen kleed versierd met zwarte kanten, waartegen de genacreerde
blankheid van haar hals beeldschoon uitkwam. Haar prachtige bruinblonde haren
had zijzelf met een ongewone zorg geonduleerd; doch wat haar enigszins hinderde
was haar teint, dat de spiegel haar die morgen zo verbleekt weerkaatste, met vage
blauwe kringen onder de ogen. Herhaaldelijk liep zij ontevreden heen en weer naar
haar kamer om zich in de spiegel te bezichtigen. Een ogenblik zelfs bedekte zij haar
wangen met rooskleurige poudre de riz. Doch zij vond zich afschuwelijk onder dat
blanketsel en veegde het spoedig af. Ten slotte hield ze zich niet meer met haar
uiterlijk bezig, en ging met een boek naast een van de vensters zitten, vanwaar zij
ook de lijnrechte, ontbladerde beukendreef van 't Blauwhuis tot aan de steenweg van
Vannelaar kon ontwaren.
Maar spoedig werd het boek gesloten. Zij begreep geen woord van hetgeen zij las,
en alhoewel zij stil bleef zitten, klopte haar hart met vlugge, geregelde slagen, net
zozeer als toen ze met de uitgelaten Focho door het park rende.
Het ongeduld van haar tante verergerde nog het hare. Elk ogenblik vraagde
mejuffrouw de Stoumont, op een tevens gramstorige en klagende toon, of zij de
jongeling nog niet zag komen; en Nina, de blik halsstarrig op de dreef gevestigd,
peilde telkens het verschiet tot aan de kromming van de steenweg naar Vannelaar,
en keerde, ontkennend, bij de sponde van de zieke terug.
Het bezoek van de doker, die om één uur verscheen, bracht een korte pauze in die
ontzenuwende afwachting teweeg. Met zijn onhandig boers voorkomen trad hij
binnen, wenste plomp glimlachend de twee dames een gelukkig Nieuwjaar, zette
zich scheef op een stoel naast het bed en begon, voorovergebogen en zijn met beide
handen vastgehouden hoed tussen zijn knieën lichtkens heen en weer zwaaiend, de
zieke over haar toestand te ondervragen. Zij antwoordde monosyllabisch, hem met
een koud, strak oog aankijkend, vast besloten ditmaal zijn raad niet te volgen. Zij
stelde er zelfs een zekere onwelwillendheid in, haar steeds in de hoed van mijnheer
de la Villepotière verborgen voet te laten examineren; en, toen hij weg was, riep zij
op een toon vol minachting:
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- J'espère bien que monsieur Cuvelier me débarrassera pour toujours de cette horreur
de rustre-là!
Haar hoop en haar geloof in het geneesmiddel van de jonge burgemeester groeide
steeds aan, naarmate ook haar ongeduld naar zijn komst verergerde. Zij zond weldra
Nina beneden om aan Nathalie te vragen of hij waarlijk nog niet verschenen was en
er nog eens op aan te dringen, dat hij moest ontvangen worden. En het meisje was
juist met het nogmaals ontkennend bericht in de kamer terug, toen zij, werktuiglijk
door het venster kijkend, hem langs de dreef van het kasteel zag komen. Zij werd
zeer bleek, slaakte een kreet:
- Tante, daar is hij!
Hij was reeds dicht bij 't openstaande ingangshek; Nina, de boezem sneller jagend,
zag hem naderen met lichte tred, in hoge hoed en lange pels, een gele wandelstok in
zijn geganteerde rechterhand.
Mejuffrouw de Stoumont slaakte een zucht van verlichting, terwijl Nina, de benen
flauw van emotie, weer ging zitten. Zij hoorde de zware bel aristocratisch klinken,
begroet door een geblaf van Focho; zij vernamen de vluggere stap van Nathalie, die
de vestibuledeur ging openen.
Nina was opgestaan.
- Mag ik hem verzoeken onmiddellijk te willen bovenkomen, tante? vroeg zij met
een licht trillende stem.
- Ja kind, onmiddellijk.
Nathalie had de kamerdeur geopend en kwam onderdanig, met 't hoofd om de
hoek, aan Nina, op een presenteerblad, een visitekaartje overreiken.
Nina gaf het kaartje aan haar tante, wachtte even, verliet op een goedkeurend
hoofdgeknik van mejuffrouw de Stoumont de kamer.
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Op de trap, die zij langzaam afdaalde, bedwong zij met wilskracht haar ontroering
en kreeg zij enigszins haar vastberadenheid terug. Alleen haar hart klopte voortdurend
met vlugge, korte bonsjes, alsof ze had gerend, en zij voelde dat zij er zeer bleek uit
moest zien. Voor de kapstok, in een hoek van de vestibule, hield zij een ogenblik
stil, en bekeek zich nogmaals in het spiegeltje. Zij streek een weerspannig lokje
achter haar linkeroor en trad het salon binnen.
- 't Is tot mejuffrouw de Rorick dat ik de eer heb het woord te richten?
Bleek, slank, mager stond hij ceremonieus voor haar, de hoed en wandelstok in
zijn linkerhand, de voeten bij elkaar, bereid om diep te buigen.
- Ja, mijnheer, antwoordde zij zacht, met een lichte trilling in de stem, de ogen
verdonkerd, 't gelaat schuchter en ernstig. Er was een kort stilzwijgen, gedurende
hetwelk zij een vlugge, heldere blik wisselden, waarin zich het geheim van hun
gezwegen liefde scheen te openbaren. En dadelijk vervolgde hij, zichzelf aan haar
voorstellend, net alsof zij niet wist wie hij was:
- Mijn naam is Alexis Cuvelier, ik ben de burgemeester van Vannelaar, en, ter
gelegenheid van het Nieuwjaar, kwam ik uw tante, mejuffrouw de Stoumont, mijn
eerbiedige wensen brengen en tegelijkertijd informeren naar haar gezondheidstoestand,
die wel iets te wensen overlaat, naar ik vernomen heb.
Hij drukte zich uit in het Frans, met een volkomen gemak en correctheid, en zijn
ogen, in den beginne als door een weifeling van bedeesdheid en verlegenheid
verduisterd, hadden van lieverlede al hun glans teruggekregen, terwijl een levendiger
kleur ook zijn fijne, aristocratische trekken weer
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bedekte. Nina, zeer ontroerd, vond hem een volmaakt gentleman, hoogst verfijnd en
voornaam, met een zekere mannelijke schoonheid, die zij voor het eerst in hem
ontdekte.
- Ik dank u, mijnheer, in naam van mijn tante, antwoordde zij. - Zij is inderdaad
niet zeer wel; zij heeft de ganse week hevig geleden, en lijdt nu nog, alhoewel minder,
aan reumatiek.
Zij zweeg, aarzelend, blozend, beschaamd om 't eerst te gewagen van Romanies
mededeling, aangaande het middel dat hij aan haar tante zou bekend maken. Maar
terstond, met de meest bescheiden kiesheid, voorkwam mijnheer Cuvelier, die bij
dat woord ‘reumatiek’ een onopmerkbaar glimlachje bedwongen had, haar verlangen,
eveneens vermijdend het hoveniersmeisje te noemen:
- Ja, dat heb ik vernomen, en terstond heb ik gedacht aan een geneesmiddel, dat
mijn overleden vader lange jaren met de beste uitslag tegen die ziekte gebruikte.
Met een ontroerde blik dankte Nina hem voor zijn tact; en enigszins daardoor
aangemoedigd durfde zij vragen:
- En zoudt ge wel zo goed willen zijn, mijnheer, mijn tante dat middel mee te
delen?
- Natuurlijk, mejuffrouw, antwoordde hij met stralende ogen. - Zoudt gij het recept
kunnen onthouden of wilt ge mij pen en inkt bezorgen opdat ik het neerschrijve?
- Mijnheer, sprak zij, - tante is op haar kamer. Wilt gij wel zo goed zijn boven te
komen om haar mondeling een en ander te vertellen.
Hij boog opnieuw, stemde toe, de ogen schitterend, ook eensklaps een weinig
blozend onder zijn bruingebrande gelaatskleur.
Nina had de deur geopend, zij ging hem voor, met enige excuses, terwijl hij zijn
pels loshaakte.
De witgeverfde trap was breed, bedekt met een brede, rode loper, onderaan de
treden door glimmende koperen roetjes vastgemaakt. Zij gingen samen naar boven,
geijkte opmerkingen over het weder wisselend. Zij hijgden een weinig, de benen
loom, als in een grote lichaamszwakheid. Op het ruime trapportaal ging zij hem weer
voor, en opende de deur van haar tantes kamer.
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Mejuffrouw de Stoumont zat rechtop in haar bed, de rug tegen een stapel met witte
kant omzoomde hoofdkussens geleund. De haren, die zij zwart verfde, waren
zorgvuldig door Nathalie gekamd; het hoofd was bedekt door een crêmekleurig
kanten mutsje, versierd met steenrode linten. Zij droeg een sneeuwwitte nachtjapon;
haar onder de hoed van mijnheer de la Villepotière verborgen voet, maakte een bochel
onder de gestikte sprei, in 't midden van het bed.
Op de tenen, met een eindeloze zachtheid en voorzichtigheid, het aangezicht door
een diep-ernstig-meewarige uitdrukking bedekt, trad de burgemeester binnen. Aan
't voeteneinde gekomen boog hij hoffelijk, bood de bejaarde jonkvrouw zijn groeten
en wensen aan met een eerbiedige stem, waarin zijn deelneming in haar erbarmelijke
toestand leesbaar was.
Mejuffrouw de Stoumont dankte hem, wenste hem wederkerig het beste, wees
met de hand naar een fauteuil, hem verzoekend plaats te willen nemen. Hij zette zich
naast het bed, 't gezicht tot haar gekeerd, terwijl Nina bleef staan, haar sierlijke
gestalte duidelijk afgetekend tegen het licht van een van de vensters. En zonder uitstel
bracht mejuffrouw de Stoumont het onderwerp te berde, dat alleen haar interesseerde:
- Gij ziet, mijnheer, in welk een treurige toestand ik mij bevind. Is 't waar, zoals
de dochter van onze tuinman tot mijn nichtje zegde, dat gij zulk een voortreffelijke
remedie kent tegen reumatiek?
Nina verschrikte toen zij aldus haar tante de bron waaruit de informatie kwam in
haar tegenwoordigheid hoorde noemen, en kersrood keerde zij zich even om, ten
einde het vuur op te poken, terwijl de jonge burgemeester, zich tot de zieke wendend,
verklaarde:
- Mejuffrouw, ik ken inderdaad een remedie en wil ze u gaarne meedelen; doch
slechts onder voorwaarde, dat ik hier niet optreed als geneesheer, noch zelfs als
kwakzalver - en hij glimlachte - die beweert iets meer dan anderen te kennen. Het
kan heel wel gebeuren dat het bewuste geneesmiddel volstrekt van generlei waarde
is. Al wat ik kan bevestigen is dat mijn overleden vader, die het recept van een
Engelsman kreeg, dit gedurende menigvuldige jaren gebruikt
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en er zich uiterst wel mee bevonden heeft.
Hij zweeg een ogenblik, als om zich rekenschap te geven van de op de oude
jonkvrouw teweeggebrachte indruk van zijn woorden. Doch uit haar ronde, strak op
hem starende ogen, uit haar plechtige gelaatstrekken, uit haar ganse afwachtende
houding straalde een zo gretige, dringende weetlust, dat hij heel wel begreep dat alle
vrees voor bezwaren van harentwege overbodig was. Hij wierp een vlugge, schuinse
blik op de verhoging in 't midden van het bed, bedwong nogmaals een inwendige
glimlach, waarvan niets op zijn aangezicht merkbaar was; vervolgde langzaam,
terwijl mejuffrouw de Stoumont en Nina, die zich weer had omgekeerd, met diepe
aandacht ieder van zijn woorden opvingen:
- Ziehier hoe mijn vader deed: hij liet dagelijks, zolang hij zich niet wel gevoelde,
en zelfs nog toen hij reeds genezen was, in ongeveer twee liter water een half dozijn
selderijwortels koken en gebruikte driemaal daags: 's morgens, 's middags en 's avonds
vóór het eten, het extract daarvan. Dan, op de maaltijden, at hij de wortels zelf,
geprepareerd op verschillende manieren, zoals zijn eetlust die het liefst verlangde.
Als verdere voedingsregel gebruikte hij alles wat op tafel kwam, alleen de al te zware
spijzen en vooral het bier vermijdend. Hij nam ook zoveel mogelijk
lichaamsbeweging. En regelmatig, na een betrekkelijk zeer kort naleven van deze
voorschriften, voelde hij zich genezen. Jarenlang soms, werd hij door geen nieuwe
aanvallen van 't p... van reumatiek aangetast.
Mejuffrouw de Stoumont, haar ronde blik halsstarrig op de jongeling gevestigd,
slaakte een diepe zucht van bevrijding, terwijl de burgemeester, ietwat onthutst over
zijn onwillekeurig bijna-onbescheiden-zijn, zich op de lippen beet, even een weinig
rood wordend. Maar zulks bemerkte de jonkvrouw zelfs niet: dit zo gemakkelijk op
te volgen geneesmiddel, dat zo wonderwel overeenstemde met haar gulzigheid, deed
haar sidderen van opgewekte gretigheid. Zij knikte goedkeurend met het hoofd, de
starre blik bezield door een uitdrukking van blind vertrouwen in de onfeilbaarheid
van de remedie. De vader van de burgemeester was erdoor genezen, zij zou er ook
door genezen: dat liet geen twijfel
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over. Doch schielijk was 't in haar als een angstkreet:
- Indien men eens geen selderij genoeg had in de moestuin om haar te genezen!
Spoedig, spoedig werd Nathalie geroepen en naar het huisje van de tuinman
gezonden om aan Thijs te vragen of hij haar de vereiste hoeveelheid selderij zou
kunnen bezorgen, en onmiddellijk enige wortels mee te brengen. En terwijl de meid
naar beneden snelde werd mejuffrouw de Stoumont door een nieuwe onrust
aangegrepen: zij vreesde 't juiste recept te vergeten, zij eiste dat Nina het dadelijk
zou opschrijven, gedicteerd door mijnheer Cuvelier.
't Was een heerlijk ogenblik. Nina was met de pen in de hand aan de tafel gaan
zitten, over een blad papier gebogen, terwijl de burgemeester, tot haar gewend,
dicteerde. Hij dicteerde langzaam, zacht, met intonaties als van teruggehouden
ontroering, leggend in de banaliteit van de woorden een wondere zoetheid, ze soms
met een lichte buiging en een stille nadruk herhalend, als strelingen van tederheid.
En terwijl ze, blozend van emotie, schreef, het hoofd lichtkens opzij gebogen naar
de linker schouder, keek hij naar haar lange, fijne, doorschijnend-blanke,
blauwgeaderde hand, naar het zo fris en mooi ovaal van haar gelaat, naar haar prachtig
bruinblond haar, hier en daar golvend in gouden weerglans. Haar licht hijgende
ademhaling deed de zwarte kant van haar corsage regelmatig op en neer gaan; langs
haar slanke, flinke gestalte golfde het donkerblauw kleed in fraaie plooien neer, van
onder door drie evenwijdig lopende zwarte galons versierd. Na elke korte zinsnede
wachtte hij even, telkens een weinig bedwelmd door de resedageur die haar omgaf.
Toen wendde zij half het hoofd naar hem om, en beiden, in een stille, bijna bange
glimlach en een diepe, donkere blik, wisselden zij gezwegen sensaties en gedachten,
hun ziel en geest heel dicht, heel innig dicht bijeen, en hemelsbreed verwijderd van
het onderwerp waarmee zij werktuiglijk bezig waren.
Mejuffrouw de Stoumont, roerloos-aandachtig in haar bed, luisterde met inspanning
naar ieder woord, zorgde ervoor, dat niets vergeten werd. Toen men er eindelijk klaar
mee was, moest Nina luidop het recept herlezen, en mijnheer
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Cuvelier keurde het goed, mejuffrouw de Stoumont de verzekering gevend, dat niets
erin vergeten was. De zieke nam hem het blaadje papier uit de hand, plooide het als
een relikwie in vier, en verborg het onder haar hoofdkussen.
Intussen was Nathalie van het tuinmanshuis teruggekomen, met het door Thijs
meegedeelde bericht dat de moestuin overvloedig van selderij voorzien was. Zij had
een paar struiken meegebracht, die haar zuster Palmyre, even op de ziekenkamer
geroepen, van de strengste aanbevelingen voorzien, zonder uitstel in de keuken ging
schoonmaken.
Mijnheer Cuvelier, zijn taak volbracht ziende, maakte zich gereed tot
afscheidnemen. Maar de oude jonkvrouw, meer en meer opgewekt in haar blind
geloof aan zijn wonderkuur, dwong hem nog wat te blijven zitten en nam ruim de
gelegenheid te baat om nogmaals uit te varen tegen de dokters in het algemeen en
inzonderheid tegen mijnheer Reijntjens, die boer, die onwetende lomperd, die plomp
genoeg was om haar in 't gezicht te zeggen dat zij 't pootje had. Een uitdrukking van
gebelgde deftigheid had bij deze herinnering haar statig gelaat bedekt; zij trok haar
hoekige, een weinig vermagerde schouders op, in een gebaar van opperste minachting.
En mijnheer Cuvelier moest in al de bijzonderheden aanhoren de ganse reeks kwalen,
smarten en vexaties welke zij uitgestaan had sinds die voor eeuwig noodlottige
morgen, waarop zij haar been gebroken had, door een val van de trap in haar huis te
Brussel. Toen de jongeman, die met een innige verrukking luisterde naar al die
vervelende klachten, die hem toch enige ogenblikken langer in de tegenwoordigheid
van het aanbiddelijk nichtje lieten doorbrengen, eindelijk afscheid nam, drukte
mejuffrouw de Stoumont hem herhaaldelijk en warm de hand, en deed zij hem beloven
over enkele dagen eens te komen zien hoe zij het maakte. Gretig genoeg stemde hij
daarin toe. Hij verzocht haar enkel van zijn tussenkomst niet te gewagen bij dokter
Reijntjens, met wie hij liever op een goede voet wilde blijven. Mejuffrouw de
Stoumont gaf hem dienaangaande haar woord, en, na een diepe, zwijgende buiging
vóór Nina, wier hand hij nog niet durfde drukken, verliet hij met een bonzend hart
de kamer, door Nathalie tot op de stoep van 't Blauwhuis uitgeleid.
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V
't Zij mijnheer Cuveliers remedie werkelijk doeltreffend was, 't zij mejuffrouw de
Stoumont juist op het ogenblik dat zij ervan begon te gebruiken aan de beterhand
kwam, stellig toch is het dat zij sinds die dag spoedig herstelde. Zij voelde geen pijn
meer, de zwelling van haar voet verdween, zij kon weldra opstaan en haar kamer
verlaten. Van stonde af had zij haar dieet gestaakt en trapsgewijs, zeer spoedig
trapsgewijs haar vroegere levensregel: de vier dagelijkse, voedzame maaltijden, met
de wijn, de koffie en sigaren weer ingevoerd. Zij was vreugdestralend, zij zou de
jonge burgemeester boven de wolken verheven hebben. Zij gebruikte voortdurend,
in dranken en compotes, haar zes selderijwortels daags; en, wat dat betreft, volgde
zij de voorschriften van mijnheer Cuvelier na met een nauwkeurigheid die Nina en
de meiden soms een echte schrik inboezemde; woedend uitvallend voor het geringste
verzuim in de volbrenging van haar ingewikkelde, vaak tegenstrijdige bevelen;
bediscuterend elke schotel, ieder soort wijn; vooral het bier uit het Blauwhuis
verbannend als een pest. Zij wilde zelfs niet meer gedogen dat de meiden deze drank
gebruikten; 't was alsof er een besmetting uit zou ontstaan; zij was diep overtuigd,
nu, dat zij daaraan haar kwaal, haar akelige reumatiek te danken had. Wat dokter
Reijntjens betrof, zij was eenvoudig boosaardig jegens hem; daags na Nieuwjaar had
zij hem te woord gestaan op een toon van zó kwetsende minachting en sarcasme, dat
hij op het kasteel niet meer verschenen was.
Mijnheer Cuvelier, haar redder, was er integendeel een vaak en gretig verwachte
gast geworden. Hij kwam de twee dames geregeld twee- of driemaal per week
bezoeken, en bijna altijd hield mejuffrouw de Stoumont hem te lunchen of te
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dineren.
In den beginne kwam hij steeds langs de steenweg en de kasteeldreef aan. Doch
daar die weg zo lang was, en de terugkeer in de duisternis zo eenzaam en vervelend,
had mejuffrouw de Stoumont zelf hem aangeraden die te verkorten, door terug te
keren langs het poortje aan het uiteinde van 't park, en verder door de bossen.
Natuurlijk had hij zich dit geen tweemaal laten zeggen, en, naarmate hij op een steeds
vertrouwelijker voet door de twee dames onthaald werd, ging hij niet alleen die weg
naar huis, maar kwam hij ook weldra dwars door de bossen en het park, waarvan het
achterpoortje overdag opzettelijk daartoe ontgrendeld bleef, op 't Blauwhuis aan.
't Waren heerlijke uren die hij er doorbracht. Hij bezat een vlug en fijn vernuft,
een opgeruimd gemoed, waarvan de weerglans in zijn ogen schitterde. Hij wist, met
ongeëvenaarde tact en kiesheid, de beide dames te vermaken door zijn onuitputtelijke
voorraad verhalen, en anekdoten, en kunsten met de kaarten, terwijl hij, na het eten,
tussen hen beiden, voor het open vuur of aan de tafel zat. Er straalde van hem een
macht van bekoring uit, waarvan zij onbewust en onweerstaanbaar de invloed
ondergingen, en 't was voor Nina een oorzaak van bestendige verbazing te bemerken
hoe haar tante voor hem, voor hem alleen, haar gewone trotse norsheid in een
aanmoedigende hoffelijkheid van echt goeden huize wist te veranderen.
Maar ook, wat was hij hoffelijk met haar! Hij scheen te kennen, bij intuïtie te
voelen alles wat haar kon vleien en behagen; hij had om haar geringste verlangens
te voorkomen, een soort van ernstige, teruggehouden bereidwilligheid, woorden van
een zó exquise beleefdheid, dat Nina zich met een diepe verwondering afvroeg, waar
toch een jongmens als hij, die het ganse jaar buiten woonde, en daar wellicht maar
zelden de gelegenheid had met beschaafde lieden in aanraking te komen, zulke
volmaakt correcte en verfijnde opvoeding en manieren verkregen had. Van de eerste
avond af dat hij op 't kasteel dineerde, had hij, 't sigarenkistje op de schoorsteenmantel
bemerkend, begrepen dat mejuffrouw de Stoumont rookte; en zo delicaatweg had
hij
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't gesprek gebracht op 't roken, en voorbeelden aangehaald van hoogst voorname
dames, die daarin genoegen vonden. Toen had mejuffrouw de Stoumont bekend dat
zij ook wel graag rookte, en heel serieus, zo bescheiden mogelijk en zonder de minste
verwondering te laten blijken, had hij haar, net als aan een kameraad, van zijn eigen
sigaren aangeboden. Van zichzelf, van zijn levenswijs, van zijn bezigheden sprak
hij weinig. Er lag iets sceptisch-spottends in zijn toon wanneer hij gewaagde van
zijn ambt als burgemeester; zijn stem klonk stiller, met een gedempte zweem van
weemoed, wanneer hij haar vertelde dat hij zijn studiën als ingenieur gedaan had,
maar in dat vak nooit werkzaam was geweest, om niet te scheiden van zijn ziekelijke
moeder, die hem in haar buurt wenste te houden. 't Was soms als wou hij zwijgend
zijn spijt uitdrukken over die gedwongen nutteloosheid van zijn leven.
Doch, wat Nina vooral ontroerde en bekoorde, was het intiem gevoel, dat al deze
verfijnde, in schijn voor mejuffrouw de Stoumont betoonde huldeblijken, voor haar,
alleen voor haar bestemd waren. Zij besefte het instinctmatig, aan de enkele manier
waarop hij soms naar haar keek, terwijl hij met de oude juffrouw sprak; aan de enkele
toon van zachtheid en van streling, die hij legde in de schaarse woorden, welke hij
rechtstreeks tot haar durfde richten. Toen maakte zich een sensatie van eindeloos
zachte verrukking, gemengd met treurnis en verwijt van haar meester. Zijn
aanwezigheid wekte haar gans op, bezielde haar ogen met een ongewone glans en
kleurde haar wangen met tinten van levenslust en geestdrift; zij onderging bestendig
en opnieuw de troeblante ontroering die zij gevoeld had, daarboven op de
ziekenkamer, tijdens zijn eerste bezoek, toen hij, licht over haar gebogen, in ieder
van de banale woorden, die hij haar dicteerde, zulk een zachte streling legde. Maar
zij verweet het zich haar tante te bedriegen, en zij was treurig omdat zij heel wel
voelde dat hij ook, en bewust, juist hetzelfde deed. Waarom toch wilden zij zo
handelen? Waarom, indien hij haar waarlijk beminde, betuigde hij haar niet
onbevangen het gevoel dat zij hem inboezemde? Waarom liet hij haar niet genieten
van 't geluk dat hij haar gaf, zonder haar dit geluk te ver-
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bitteren door de wrangheid van een valse handelwijze, die de toch naïeve
rechtschapenheid van haar hart moest afkeuren? Was hij dan zo bang voor haar tante?
Vreesde hij smadelijk de deur gewezen te worden indien de oude jonkvrouw zijn
geheim ontdekte!... Al deze gedachten en veronderstellingen kwelden het meisje;
soms kwam het haar voor als zag zij schielijk, in een huivering van angst, een afgrond
van nog onbekend wee en smart zich vóór haar voeten openen...
Gewoonlijk tegen negen uur verliet hij 't Blauwhuis. De oude Thijs kwam in de
voorzaal met zijn brandende lantaren, om hem uit het park te leiden en het ijzeren
hekje achter hem te sluiten. Hij nam afscheid van de dames, en in verbeelding
vergezelde Nina hem in de nacht. Zij zag hem gaan langs de besneeuwde
kronkelwegen van het park, gans zwart in zijn lange pels, gevolgd van de oude,
gebogen tuinman, wiens dansende lantaren spookachtige schimmen en vreemde
lichtstralen schoot op de blauwwitte sneeuw en op de donkere gewassen. Zij zag
hem 't heuveltje beklimmen, voorbij het esje gaan, langs de overzijde naar het hekje
afdalen. Daar stond hij een wijl, terwijl de oude Thijs het knarsend hekje opende; en
toen haar gedachten hem opnieuw op zijn weg vergezelden, was hij reeds buiten 't
park, in 't duister van de lariksbossen. O, die terugkeer in de nacht, dwars door de
eenzame, stille bossen, beklemde haar zo! Het deed haar denken aan de ridderlijke
avonturen van romanhelden. Was hij niet bang, zo heel alleen, in 't midden van de
zwarte wouden? Was hij tenminste gewapend; had hij een revolver, een degenstok
bij zich? Ontmoette hij geen dieven, wildstropers of andere booswichten, die hem
onder de struiken lagen te beloeren, die hem naslopen om hem aan te vallen? Zij
huiverde, zij ging soms buiten op de stoep staan, om te zien of de nacht zeer donker
was. En in haar bed droomde zij van hem: dromen waarin zijn denkbeeld zich versmolt
in de chaos van de bossen, van de geheimvolle lariksbossen, waaruit soms kreten
van foltering en onheil schenen te stijgen, evenals uit de storm, de avond van haar
aankomst in 't Blauwhuis; waaruit ook soms, als zachte trillingen van eolusharpen,
tonen van geluk en liefde woeien, gelijk het woud ze strelend onder haar vensters
bracht, in de
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nachten van suizende bries.
Maar telkens als het niet te laat was, liep ze, na zijn vertrek, nog eens tot aan het
tuinmanshuisje. Men bleef er steeds op tot tien uur: de meisjes, in het eentonig
gerammel van de neervallende boutjes over hun kantwerkkussen gebogen; de ouders
in de hoek naast het vuur en Odon in de lichtstraal van de lamp, met een boek op de
knieën. En haastig, haastig, met hijgende borst en vurige wangen, schoof Nina, na
gegroet te hebben, zich vlak bij Romanie en begonnen zij in stilte te praten.
O, met wat een glinstering van de ogen en met welk een vreugde op 't gelaat kon
't frisse meisje thans haar jonge meesteres aanstaren! Met wat een gretige
nieuwsgierigheid kon zij haar ondervragen! 't Was zij die alles aan de gang had
gemaakt; zij genoot van haar werk, met trillingen van ondeugend-vertederde
aandoening; na elk bezoek van mijnheer Cuvelier nam zij Nina van het hoofd tot de
voeten met haar stralende glimlach op, als verwachtte zij telkens bij haar een totale
verandering, een zichtbare omwenteling waar te nemen. En de uitvorsingen begonnen:
- Welnu... wat heeft hij gezegd? Wat heeft hij gedaan? Wanneer gaat ge trouwen?
En toen Nina haar met blozende wangen bekende, dat hij haar ten slotte niets
bijzonders gezegd had, en ook niets had gedaan, en dat er geen kwestie was van
trouwen, toen zette 't boerenmeisje wijdverbaasde ogen open, terwijl zij dringend
fluisterde:
- Wat!... heeft hij u zelfs niet gekust?... u zelfs niet eenmaal warm de hand
gedrukt,... u niet gestreeld, als gij hem bij 't vertrekken tot op de stoep vergezelde?...
- Wel neen, Romanie, antwoordde Nina dan gans beschaamd.
- En ik ben het ook niet, die hem tot aan de voordeur vergezel; Nathalie doet dat.
Toen lachte Romanie op een manier, die Nina heimelijk ergerde en in haar vage,
onbekende verlangens opwekte. Zij kon nooit goed begrijpen wat haar vertrouweling
met haar halfuitgedrukte zinspelingen soms wilde zeggen, en durfde haar ook niet
nader ondervragen, steeds tegengehouden door een onoverwinbaar gevoel van
schaamte en door de aanwe-
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zigheid van de overige huisgenoten, die in het eentonig getrommel van de neervallende
boutjes naar haar gesprek met Romanie schenen te luisteren. Odon vooral boezemde
haar nu een gevoel van beklemdheid in, dat bijna aan schrik grensde. Naarmate haar
genegenheid voor mijnheer Cuvelier aangroeide, werd zij veel minder aangenaam
bewogen door de diepe en zwijgende adoratie van de jonge hulponderwijzer. Telkens
had zij een toenemende weerzin te overwinnen om in het huisje van de hovenier te
komen als zij wist dat hij daar was. En eenmaal dáár vermeed zij zoveel mogelijk
nog naar hem te kijken, richtte zij geen woord meer tot hem, durfde hem geen sigaren
meer aanbieden. Koel bleef zij ook toen de plaagzieke Romanie hem nogmaals een
van die anekdoten over het Verbeteringsgesticht poogde te doen vertellen, die zij
vroeger, in haar ietwat ondeugende, maar toch onschuldige spotzucht, zo graag en
zelfs met belangstelling placht aan te horen. Hij, bedeesd en plechtig, opstaand zodra
zij binnenkwam en zo lang zij daar bleef, sprak geen woord, 't gelaat beurtelings
bleek en blozend, zijn blik in een stomme aanbidding, waarin soms als een gloed
van wanhoop brandde, halsstarrig op de mooie châtelaine gevestigd. Hij scheen
instinctmatig te voelen dat haar voor hem ongenaakbaar hart nu voor een ander
klopte; en, in het zelfbewustzijn van 't bespottelijke van zijn liefde, stond hij radeloos,
ellendig geschokt tot in het diepste van zijn ziel, wanhopige pogingen aanwendend,
om, achter zijn stugge schoolmeestershouding, het geheim van zijn hart te verbergen.
Op een namiddag, tegen het vallen van de avond, had Nina hem in de moestuin
verrast, snikkend met het hoofd tegen een boom geleund. Gelukkig stond hij met de
rug naar haar en had hij haar niet horen komen.
Hevig verschrikt was zij naar het kasteel teruggesneld.
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VI
Maar ook mijnheer Cuvelier was niet altijd in de vrolijkste gemoedsstemming. Sind
enige tijd vooral scheen hij aan bruuske vlagen van weemoed ten prooi. Meer en
meer gebeurde het dat hij soms een lange poos mijmerend en stilzwijgend naast de
dames in de eetzaal zat.
Mejuffrouw de Stoumont, in het egoïstische welzijn van haar genezing verdiept,
werd die verandering zelfs niet gewaar, maar zij ontsnapte niet aan Nina, en deze
voelde er zich instinctmatig gelukkig door. Zij voelde hem dichter bij zich, haar
inniger toebehorend als hij beklemd en treurig, dan wanneer hij opgeruimd en
uitbundig was. Zij voelde dat hij leed, en dat hij leed uit liefde voor haar; en deze
zwijgende liefdesbekentenis in de droefheid vleide en verrukte haar. Toen kregen
haar ogen een ongewone glans, toen scheen haar ganse wezen te rijzen van geluk,
zich te ontluiken in de bewuste macht van haar schoonheid. En in haar opgewektheid
bij zijn neerslachtigheid lag er ook een weinig koketterie en vrouwelijke wraaklust;
zij zette hem aldus de kwellingen betaald, die hij haar veroorzaakt had; de
onuitgedrukte verlangens van haar hart; de tranen, die zij 's nachts in haar hoofdkussen
smoorde. Zelfs ging die vreemde wraaklust wel eens tot wreedheid en
onrechtvaardigheid over: zij wreekte zich over zijn overdreven eerbied jegens haar,
over de noodzakelijke afstand, die de maatschappelijke gebruiken tussen haar en
hem legden; over de onmogelijkheid waarin hij zich bevond haar aan zijn hart te
drukken, haar te kussen, haar iets te leren van al die onbekende sensaties, waarvan
Jules de ontroerende geheimen openbaarde aan Romanie, die met haar nuchtere
onwetendheid de spot dreef. Doch wanneer zij hem al te treurig zag worden, meer
en meer treurig naarmate zij vervrolijkte, bekroop haar een gevoel van wroe-
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ging, werd zij op haar beurt stilzwijgend en ernstig; en bij het afscheidnemen drukte
zij dan langer en warmer zijn hand, dankbaar voor haar kleine zegepraal, maar toch
onbekwaam de eerste man die haar het hart getroffen had langer te doen lijden.
Doch in deze bestendige, teruggehouden strijd wonden beider harten zich meer
en meer op en voelden zij zich steeds inniger aan elkaar verbonden. Na een paar
maanden van dat overspannen, ontzenuwend leven, zonder dat iets in hun uiterlijke
betrekkingen gewijzigd was, kenden en begrepen zij het innig smachten van elkanders
ziel zó duidelijk, als hadden ze dagelijks met elkaar de vertrouwelijkste mededelingen
gewisseld. Hun ogen zeiden en bekenden alles. Bij gebrek aan woorden spraken hun
harten door hun blikken met elkander, peilden zij zich tot in de diepste diepten, in
een meer en meer hartstochtelijke taal, naarmate het juk van de maatschappelijke
convenances de vrije uiting van deze gevoelens zwaarder onderdrukte. Zonder ooit
het woord liefde uitgesproken te hebben, voelden zij dat zij elkaar geen
liefdesbekentenissen meer te maken hadden.
Dit innig bewustzijn verwekte bij Nina, met heviger begeerten naar onbekende
genietingen, al de kwellingen en tegenstrijdigheden, al de instinctieve vrezen en
schaamten, van een in haar rust gestoord meisjeshart. Nu eens ijsde zij van schrik
bij de gedachte met hem alleen te zijn, vrezend dat hij, hi het bewustzijn van de
gevoelens die hij haar inboezemde, van haar zwakheid misbruik zou maken om haar
- zij wist niet hoe - nog meer te overweldigen; een andermaal, vol vertrouwen,
smachtte zij naar hem met gloed, met passie, in een schier angstige behoefte hem bij
zich te hebben, dáár, heel dicht aan haar hart, in een onzeglijke extase van geluk. En
zij kwelde zich de geest out een bijeenkomst met hem te beramen; het was in haar
een onophoudelijke afwisseling van opgevatte, terstond weer opgegeven plannen;
een radicale veranderlijkheid van stemming in enkele seconden tijds; een folterende
aarzeling op alle uren, nog vlijmender gemaakt door de verbaasde spotternij van
Romanie, aan wie zij meer en meer haar hartzeer toevertrouwde en die de slepende
vooruitgang van dat minnespel maar niet begrijpen kon.
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Doch bij gebrek aan eigen initiatief was het ogenblik nabij, dat een toeval de zo lang
verwachte en gevreesde bijeenkomst zou doen plaatshebben.
Op een morgen in 't begin van maart, als Nina, reeds gekleed, op 't punt was naar
beneden te gaan voor het ontbijt, vernam zij de zwak stenende stem van mejuffrouw
de Stoumont, die haar in haar kamer riep.
Verwonderd en enigszins verschrikt, trad 't meisje na een korte aarzeling binnen.
Mejuffrouw de Stoumont lag nog te bed, en, zodra zij haar nichtje ontwaarde,
barstte zij in tranen los, zuchtend en snikkend dat ze weer ziek was. Zij voelde een
loomheid en een inwendige, soms zich verplaatsende pijn door gans haar lichaam;
zij had een beslagen tong, de maag van streek en - wat haar ogen rond van afschuw
openzette - zij meende reeds steken te gevoelen in haar rechtervoet; zij vreesde
opnieuw die schrikkelijke aanvallen van reumatiek te krijgen, waaraan zij bijna
gestorven was.
Nina, diep verslagen, keek en hoorde haar tante stom-roerloos aan, in verbeelding
reeds opnieuw de nog maar pas vervlogen weken van treurigheid en opsluiting
herlevend. En 't was bijna evenveel in een aandrang van zelfzucht dan in een opwelling
van medelijden, dat zij, de ogen vochtig en de handen smekend gevouwen, deze
woorden durfde uitspreken:
- O tante, als 't u belieft, stel u toch gedurende enkele dagen op een streng dieet,
het zal wellicht nog niets zijn!
Zijzelf verschrikte voor 't geen ze zo dringend gezegd had, en vreesde voor bittere,
nijdige verwijten van de oude jonkvrouw. Maar tegen alle verwachting scheen
mejuffrouw de Stoumont genegen ditmaal de raad van haar nichtje te volgen. Zij
veegde haar tranen af, en schielijk kalm, haar plechtig aangezicht nog licht verwrongen
door de pijn:
- Ja kind, 'k geloof dat ge mij een goede raad geeft; ik wil tenminste eens proberen,
antwoordde zij met een doffe, zwaar trillende stem.
Het moest zijn dat de herinnering aan de uitgestane folteringen haar wel levendig
bijgebleven was, om haar aldus de heilzame, tot het beteugelen van haar gulzigheid
vereiste
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wilskracht in te boezemen. Zij liet zich weer met een lange zucht op het kussen
zinken, en uit de hoeken van haar ogen, die zij gesloten had, als om de afschuw van
het offer dat ze zich oplegde niet te zien, welden nog twee grote dikke tranen, die
langzaam, de een na de andere, langs haar brede wangen rolden. Zo bleef zij een
geruime tijd, roerloos, bleek, met een uitdrukking als van grievend, jegens haar
gepleegd onrecht op haar mannelijke trekken, waar hier en daar, boven de lip, onder
de kin, enkele harde, gele haren uitstaken; terwijl Nina, vreselijk ontsteld, haar
voortdurend met angstig kloppend hart en saamgevouwen handen aanstaarde. Eindelijk
opende zij weer de ogen, slaakte nogmaals een diepe zucht, hield de blik op haar
nichtje gevestigd.
- Ik zal beginnen met geen ontbijt te gebruiken, verklaarde zij langzaam, met haar
plechtige, trillende stem; - maar Nathalie moet mij citroen, suiker en confituren
bovenbrengen.
- Ja, tante, onmiddellijk, antwoordde Nina, een weinig opgebeurd.
- En, voegde de jonkvrouw er met nadruk bij, - zij moet mij opnieuw extract van
selderij bezorgen: zes grote koppen daags, die ze mij alle drie uur moet komen geven.
Een snik verkropte in haar keel, haar ogen schoten eensldaps weer vol tranen:
- Och God! zuchtte zij, - waarom toch heb ik niet wat langer mijnheer Cuveliers
regime gevolgd! Had ik het gedaan, ik zou hier nu niet weer zo rampzalig in mijn
bed liggen!
Opnieuw rolden de tranen over haar stemmige, onderworpen gelaatstrekken; zij
nam haar zakdoek onder 't hoofdkussen en droogde ze af. Toen snoot zij haar neus
luidruchtig, sloot weer, na een zucht, haar ogen en haar lippen.
- Tante, sprak Nina zacht, - wil ik de dokter laten halen? Mejuffrouw de Stoumont,
de ogen dicht, de sprakeloze lippen stoïsch gesloten, schudde langzaam weigerend
het hoofd.
- Mijnheer Cuvelier? waagde Nina, tot achter de oren blozend.
Zelfde kalme en ontmoedigde beweging:
- Neen, laat me met rust en zend me wat ik gevraagd heb, sprak eindelijk de zieke
na een lang stilzwijgen.
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't Was echter maar een loos alarm. De oude jonkvrouw leefde gedurende drie dagen
een streng dieet na, met stiptheid haar sop van selderij gebruikend, en, op de morgen
van de vierde dag, was zij reeds bekwaam op te staan en met een schaapsribbetje te
ontbijten. Maar zij voelde zich steeds zeer zwak en besloot nog gedurende enige
dagen haar kamer niet te verlaten.
Elke dag, intussen, had Nina, met trillingen van hoop en vrees, de komst van
mijnheer Cuvelier verwacht. Indien hij nu kwam zou zij, evenals bij zijn eerste
bezoek, alleen zijn om hem te ontvangen, en wat zou hij dan zeggen? wat zou hij
dan doen? wat zou er gebeuren?... Gedurende de eerste dagen van de ongesteldheid
van haar tante, had de vrees die dezer toestand haar inboezemde, nogal aanzienlijk
Nina's eigen harteleed onderdrukt; doch nu mejuffrouw de Stoumont bepaald aan de
beterhand was, liet het vooruitzicht van een nagenoeg onvermijdelijk treffen tussen
haar en mijnheer Cuvelier, haar geen ogenblik meer met rust. En het verwonderde
haar en maakte haar ongeduldig dat hij nog niet gekomen was. Zij beschuldigde hem
van onverschilligheid te haren opzichte, net als had hij kunnen raden wat voor een
heerlijke kans hij verwaarloosde; het ging zover dat zij schier verbitterd werd op
hem, naarmate de beterschap van haar tante de zo vurig verlangde en gevreesde
afzonderlijke ontmoeting meer en meer problematisch maakte. Ook toen hij 's avonds
van de vierde dag nog niet verschenen was, zwoer ze stilzwijgend hem zijn nalatigheid
duur betaald te zetten. Thans mócht hij komen; ijskoud zou haar ontvangst zijn. Stijf
en sprakeloos zou zij hem tot de kamer van haar tante leiden, indien deze zich
verwaardigde hem te ontvangen. Zoniet zou zij hem duidelijk laten begrijpen dat zij,
alleen zijnde, niet langer zijn aanwezigheid kon dulden, dan hij nodig had om zich
te excuseren zo te ongelegener tijd gekomen te zijn. Zelfs had ze, jegens hem,
eventueel een plan tot wraakneming: zij had de oude Thijs bevolen het ijzeren hekje
aan het uiteinde van 't park overdag gesloten te houden. Als hij nu langs die weg
kwam, zou hij begrijpen dat men hem op het Blauwhuis niet meer verwachtte en er
zelfs zijn bezoek niet meer verlangde.
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Wrevelig, ongelukkig, in haar verbittering en gramschap tot tranen bewogen, zat zij
met haar treurige gedachten voor een van de vensters in haar tantes kamer, moedeloos
turend over het naakte landschap van zandachtige hoogvlakten en sparrenbossen het landschap van verlatenheid en onheil dat zich aan die zijde van 't kasteel vertoonde
- toen zij, even door het linker venster turend, hem met zijn vlugge, veerkrachtige
stap, door de lange beukendreef zag komen. Zij werd ineens zo rood als een pioen,
en haar toorn, terstond geheel ontwapend, viel haar als een pak van het hart.
- Tante, sprak zij met een zwakke stem, hevig ontroerd opstaande, - daar is mijnheer
Cuvelier, zal ik hem verzoeken boven te komen?
De oude jonkvrouw had zich juist weer te bed gelegd. Zij had een half dozijn
oesters en een weinig kip gegeten, en zakte ineen van vermoeienis en slaaplust.
- Neen, kind, antwoordde zij langzaam, met een matte stem, na een ogenblik
bedenking. - Ga gijzelf beneden, ontvang hem en excuseer mij. Zeg hem dat ik beter
ben en het genoegen zal hebben hem bij zijn volgend bezoek te ontvangen... Hij zal
u natuurlijk niet lang ophouden als hij ziet dat gij alleen zijt.
Reeds had de burgemeester aangebeld. Men hoorde Focho blaffen en Nathalie die
de vestibuledeur ging openen. Nina verliet haar tantes kamer met knikkende knieën.
Nathalie, halverwege de trap, bleef op het eerste portaal stilstaan, en kondigde
haar jonge meesteres fluisterend de naam van de bezoeker aan.
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VII
Alleen in de vestibule, evenals bij zijn eerste bezoek, aarzelde het meisje enige
seconden, alvorens de salondeur te openen. Alle spoor van treurnis of misnoegdheid
was van haar gelaat verdwenen, zij zou zich slechts graag een weinig kalmer,
bedaarder hebben willen voelen. Zij bleef een wijltje roerloos staan, hijgend, de
mooie ogen verdonkerd, de beide handen op haar boezem gedrukt om er het jagen
van te bedwingen. Maar 't was niet mogelijk: het hartje popelde, zij voelde het onder
de drukking van haar vingers kloppen, gelijk het hartje van een vogeltje, dat men in
zijn hand gevangen houdt. Bewust echter, dat haar houding en gelaat toch haar
ontsteltenis zouden verraden, bewust ook dat de enkele ogenblikken kostbaar en
beslissend waren, vatte zij ineens al haar moed tezamen, bekeek zich even vluchtig
in 't spiegeltje van de kapstok, en opende de deur van het salon.
De avondschemering begon de ruime, sombere zaal in een halve duisternis te
hullen. Zij ontwaarde mijnheer Cuvelier, staande naast een canapé, zijn silhouet
zwart afgetekend tegen het licht van een van de hoge, op het park uitzicht hebbende
vensters. Hij droeg ditmaal een lange, donkerblauwe jas, hij had zijn handschoenen
uitgetrokken en naderde tot haar met toegestoken hand, haastig sprekend:
- Mejuffrouw, ik vernam deze middag dat uw tante opnieuw een weinig ziek was,
en zo spoedig mogelijk ben ik gekomen, om naar haar toestand te informeren.
Hij aarzelde een ogenblik, en vervolgde, als in een bescheiden behoefte zich over
zijn ongewoon lange afwezigheid te verontschuldigen:
- Ik ben genoodzaakt geweest drie dagen in Brussel door te brengen voor zaken,
anders zou ik hier wel eerder gekomen zijn.
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Een schielijke gedachte schoot door Nina's brein: de gedachte dat hij eindelijk de
heerlijke gelegenheid met haar alleen te zijn kwam te baat nemen. Zij werd er gans
ontsteld van terwijl zij antwoordde:
- Ik dank u wel, mijnheer, in naam van mijn tante. Zij is reeds bijna hersteld, doch
verzoekt u haar lieden te willen excuseren, dat zij u niet ontvangt: zij is daar even te
bed gegaan.
Instinctmatig, zonder het wellicht te weten, hadden zij elkanders hand vast
gehouden terwijl zij deze woorden wisselden. Zij werden het schielijk gewaar en
maakten wederzijds een vlugge, onvrijwillige beweging om die los te laten. Het
duurde slechts een ogenblik, zij zagen elkander in de ogen aan, beiden doodsbleek,
met een van die lange, diepe, peilende blikken, gelijk zij er zo vaak in
tegenwoordigheid van mejuffrouw de Stoumont gewisseld hadden; een blik waarin
zij duidelijk, met een overweldigende hevigheid, elkanders wederzijds bewustzijn
lazen dat het uur van de enige gelegenheid, van de tevens zo vurig verlangde en
gevreesde, beslissende ontmoeting nu eindelijk geslagen had. En plotseling was het,
tussen hen beiden, als een almachtige, onweerstaanbare aantrekkingskracht:
instinctmatig, zonder te weten wat hij deed, trok hij, met een zucht van ingehouden
passie, haar hand op zijn lippen, kuste en kuste die nog als een waanzinnige, in een
siddering van zijn gehele lichaam een enkele klank - haar naam - stamelend:
- O Nina! Nina!... aangebeden mooie Nina!
En eensklaps, zonder te beseffen hoe zulks gegaan was, hielden zij elkander nauw
omhelsd, haar lichaam tegen 't zijne; zijn armen om haar middel, zijn lippen op haar
mond.
Steeds vuriger kuste hij haar, overweldigde haar met kussen, voortdurend met zijn
gejaagde stem dat enig en hartstochtelijk woord: O, mijn Nina! Nina! aangebeden
mooie Nina! herhalend. En zij, vol van gelukzaligheid en machteloos, als van de
aarde opgelicht in een atmosfeer van opperste extase, liet hem gedwee begaan, de
ogen dicht, de wangen brandend, het hoofd zijdelings achterovergeheld, het lichaam
als bezwijmd door het nieuwe van nooit gesmaakte genietingen, op haar beurt
herhalend, in een zacht gefluister van teder-
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held:
- O, Alexis! mijn lieve Alexis!
Zij zakte ineen, hij droeg haar, meer dan hij haar leidde, naar een fauteuil en zonk
er voor haar voeten neer. Hij had haar hoofd tussen zijn beide handen genomen; hij
streelde haar de haren en de wangen in een koortsachtig herhaalde streling, als
liefdedronken door de resedageur die uit haar opsteeg; hij kuste haar nu overal: het
voorhoofd, de ogen, de kin, de hals en de handen; hij hield eindelijk in een lange,
als het ware dode kus, zijn mond op haar mond gedrukt. Toen sloot zij hem ook
plotseling onstuimig in haar beide armen, en hield hem een ogenblik krampachtig
tegen zich aangedrukt...
Langzamerhand onttrok zij zich aan zijn omhelzing en opende haar ogen. Zij zag
hem in de schemering steeds vóór haar voeten neergeknield, thans haar handen en
knieën met vurige kussen bedekkend. En plotseling tot de werkelijkheid
teruggeroepen, werd zij door een hevige emotie overweldigd: zij greep zijn beide
handen in de hare, drukte die uit al haar kracht, het haar hoofd als lam op zijn schouder
zinken en smolt in overvloedige tranen weg...
Zij waren opgestaan, hij hield haar teder aan zijn hart gedrukt, in een zachte streling
van liefde en bescherming. En eindelijk kon hij spreken, dof-hijgend van emotie:
- Nina, ik heb u lief. Ik bemin u sinds het eerste ogenblik dat ik u zag, en de zoetste
droom van mijn leven ware u tot vrouw te bezitten. Wilt gij?... Is het mogelijk?...
Mag ik hopen?
- Ik wil, antwoordde zij met een plechtig-vrome stem. - Gij zijt de eerste man die
ik ooit liefhad, de enige die ik ooit beminnen zal!... Maar gij... hebt gij geen andere
lief?... Hebt gij geen andere liefgehad?...
Schielijk, in een angstig gevoel van twijfel, herinnerde zij zich, dat hij reeds vroeger
verloofd was geweest. Doch spoedig had hij haar gerustgesteld:
- Neen,... neen, neen, sprak hij serieus en kalm, - dat was geen liefde. Ik handelde
op raad van mijn moeder, die mij absoluut getrouwd wilde zien; en zij die mij moest
huwen beminde mij ook niet: wij begrepen elkander niet; zij hield
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niet van de wereld, zij is in een klooster gegaan...
Beiden waren ineens uiterlijk zeer kalm, zeer plechtig geworden. Alleen hun hart
klopte nog als met hamerslagen. Er lag iets groots en verhevens over hen, in de
toenemende duisternis van het ruime, streng gemeubileerde salon. Hij vatte zacht
haar handen in de zijne, leidde haar vóór een van de vensters, in de grijze schemering
van 't laatste daglicht. Daar zag hij haar langdurig aan, met oneindige diepten van
tederheid in de vochtige ogen.
- O Nina, lieve, mooie Nina, laten wij toch steeds trouw elkaar beminnen, laten
wij toch hopen dat wij voor elkaar een altijddurende liefde mogen voelen! smeekte
hij.
- O, dát voel ik! dát weet ik, lispelde zij met een glimlach van onuitsprekelijke
tederheid.
- En ik ook! klonk 't vastberaden, op een diep plechtige toon.
Hij sloot haar opnieuw in zijn armen, en kuste haar, innig en lang, op mond en
wangen.
- Ik heb uw toestemming, mag ik me tot uw tante wenden? vroeg hij nog.
- Gij moogt, doch wacht tot ze genezen is, antwoordde zij. - Dank, o, dank.
Hij kuste haar een laatste maal op 't voorhoofd en vertrok.
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I
Op een namiddag in 't begin van april kwam een open landauer, bespannen met twee
prachtige zwarte paarden, en gemend door een koetsier en een voetknecht in
donkerblauwe livrei met gouden knopen, in de lange beukendreef gerend, die van
de steenweg naar het Blauwhuis loopt. De tuigen van de paarden en de jassen van
de knechts glinsterden in de lentezon, tussen de oude, grijze stammen; de spaken
van de wielen fonkeltintelden. Stapvoets reed het gespan door het openstaande
inganghek, volgde, rechts, tussen de bosjes rododendrons en jasmijnen, de halve
cirkelvormige kiezelallee, hield eindelijk, in een zilvergerinkel van kettingen en
gebitten, voor de stoep van het kasteel stil.
Twee heren: een oude, met levendige zwarte ogen en lange, grijze,
zijdeachtig-puntig uitlopende bakkebaarden; en een jongere, bruin van baard, met
een bleek, stuurs en teruggetrokken aangezicht, zaten in het streng-weelderig, met
donkerblauw laken bekleed rijtuig. Beiden hadden hun overjas geopend en haalden
uit een portefeuille hun visitekaartje te voorschijn, dat zij aan de haastig van de bok
gesprongen lakei overhandigden, de oude heer hem bevelend te vragen of mejuffrouw
de Stoumont hen kon ontvangen.
De knecht had aangebeld, door een geblaf van Focho begroet, en stond wachtend,
fiks in zijn glimmende laarzen met gele omslagen en zijn blauwe jas met gouden
knopen, op de stoep, naast de glazen deur van de vestibule, terwijl de twee bezoekers,
- de oude vooral - met een air van belangstelling keken naar de voorgevel van 't
kasteel en naar het gedeelte van 't park, dat zij ontwaren konden, halfluid, met
nauwelijks zichtbare bewegingen van de lippen, hun opmerkingen wisselend.
Intussen was de deur geopend en Nathalie kwam te voor-
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schijn, een schier ontstelde uitdrukking op haar onderdanig gelaat, toen zij de twee
voorname heren in het rijtuig ontwaarde. Zij neeg diep-groetend, nam de twee kaartjes
uit de hand van de lakei, wierp er werktuiglijk de blik op en verzocht de man haar
in de vestibule te volgen, terwijl zij zou gaan vragen of haar meesteres te spreken
was.
De knecht gehoorzaamde, nam zijn verlakte hoed met geel en blauw rozet af en
bleef onbeweeglijk in de vestibule achter de glazen deur staan.
Na enkele ogenblikken kwam Nathalie terug met het bericht dat mejuffrouw de
Stoumont de bezoekers verzocht te willen binnentreden.
De lakei spoedde zich buiten, opende het portier van de landauer, terwijl Nathalie,
opzij tredend, de vestibuledeur openhield. De beide heren, na zich in het rijtuig van
hun overjas ontdaan te hebben, klommen de stoep op en traden binnen. Nathalie
leidde hen onverwijld naar het salon.
De twee bezoekers waren de heren barons d'Ohain de Westdorpe, vader en zoon,
de eigenaars van 't Blauwhuis.
De ontvangst van mejuffrouw de Stoumont was hoogst stemmig en deftig. De oude
baron, senator en man van de grote wereld, vertelde haar dat hij de parlementaire
paasvakantie te baat genomen had om de hoofdstad te verlaten, en zich reeds voor
heel de zomer op zijn kasteel van Vannelaar te vestigen. En zijn eerste bezoek was
voor haar: hij verlangde te weten of het verblijf op 't Blauwhuis haar behaagde en
hoe het nu was met de toestand van haar gezondheid, die, naar hij vernomen had,
omtrent Nieuwjaar nogal wat te wensen overliet. Hij maakte van de gelegenheid
gebruik om haar zijn enige zoon, Harold, voor te stellen, die, op reis zijnde toen zij
verleden herfst naar Vannelaar kwam om het Blauwhuis te huren, tot dusver nog niet
het genoegen had met haar kennis te maken.
Op het verzoek van de oude jonkvrouw hadden de beide heren zich gezet, en 't
onvermijdelijk banaal gesprek van de eerste ogenblikken-werd aangevangen.
Mejuffrouw de Stoumont vertelde haar ziekte: de schrikkelijke reumatiek die haar
omtrent Nieuwjaar gemarteld had en waarvan zij, slechts

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

676
enkele weken geleden, een nieuwe vermaning had gekregen. Zij schreef haar kwaal
toe aan de wintervocht en koude, en vreesde sterk dat zij ertoe zou gedwongen zijn
telkens 's winters naar de stad terug te keren. Gelukkig naderde de zomer; anders
zou ze 't Blauwhuis reeds verlaten hebben, zelfs op 't gevaar af in Brussel opnieuw
haar eetlust te verliezen, die hier, dank zij de reine en gezonde lucht, toch goed bleef.
Enfin, zo was 't in 't leven: altijd en overal wederwaardigheden. Men beproefde het
ene geneesmiddel na het ander, en geen enkel bleek doeltreffend. Sinds haar ongeluk,
sinds die rampzalige val van de trap in haar huis te Brussel, had zij geen echt gezond
ogenblik meer gehad, dát mocht ze zeggen. 't Was wanhopend; een mens zou beter
ineens dood zijn.
Zij sprak op een jammerende, moedeloze, gedempt-wrokkige toon, als was er in
haar nog een andere oorzaak van verstoordheid, die zij niet openbaarde. Haar breed
gelaat had zich bedekt als met een uitdrukking van gekwetste waardigheid, terwijl
in haar strenge ogen een koude, harde vlam schitterde. Zij kon zich niet langer
bedwingen, zij sprak, op een toon vol bittere minachting:
- Overigens, het leven is afgrijselijk eenzaam en eentonig, 's winters buiten. Men
ziet hier niets, men ontmoet niemand. En wat betreft de kennismaking met lieden
van de streek, daar moet men zich volstrekt van onthouden, men moet ze vluchten
gelijk de pest, zelfs die welke u in 't begin zeer fatsoenlijk voorkomen, zoniet dan
heeft men zich spoedig over zijn te grote goedheid bitter te berouwen.
De beide bezoekers knikten beleefd en vaag goedkeurend met het hoofd, een
weinig verveeld door de onbehaaglijke wending van het gesprek; de zoon een nog
meer teruggetrokken uitdrukking op zijn bleke, vroegtijdig verouderde gelaatstrekken;
de vader, met een fijne diplomatische glimlach in de gerimpelde hoekjes van zijn
ogen en lippen, instinctmatig bij de oude jonkvrouw nog een andere oorzaak van
ontevredenheid vermoedend, die zij hem verborg. Hij kende sinds lang haar
zelfzuchtig en nors karakter; hij antwoordde met een aanmoedigend-insinuerende
stem:
- Nochtans gij hebt nu uw nichtje, mejuffrouw de Rorick,
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bij u. Dat moet u een zeer aangenaam gezelschap zijn. Zullen wij het genoegen niet
hebben haar te zien? Ik heb zo goed haar vader gekend.
Mejuffrouw de Stoumont was juist op het punt haar bezoekers te berichten dat de
meid haar nichtje, die in het park wandelde, was gaan halen, toen de salondeur
openging en Nina te voorschijn kwam.
De beide heren waren opgestaan. Mejuffrouw de Stoumont volbracht de
wederzijdse voorstelling, haar nichtje met een koele blik bejegenend.
Het meisje neeg, stilzwijgend. Zij zag er zeer bleek uit, met roodachtige randen
onder de uitgedoofde ogen en een uitdrukking van neerslachtigheid over haar mooie
gelaatstrekken. Zij scheen ook zeer vermagerd; haar donkerblauw kleed was te wijd
geworden, hing los over haar vroeger zo ferme, ronde schouders en borst.
Doch dit alles scheen de oude heer d'Ohain niet te bemerken. Hij was enkel
getroffen door haar merkwaardige schoonheid; en, met een vriendelijke familiariteit,
die zijn gevorderde ouderdom en zijn hoge rang in de wereld wettigden, naderde hij
met uitgereikte hand tot haar en sprak, aanmoedigend glimlachend:
- Wel toch!... is dat de kleine Nina, die meer dan eens op mijn knieën speelde, in
haar vaders huis, te Brussel?
Een zwakke glimlach verlevendigde even vluchtig het gelaat van het meisje, en
een teer rood kleurde haar wangen. Zij had geen souvenir bewaard van hetgeen de
oude edelman haar herinnerde, zij was toen zeker nog te jong. Zij wierp een schuchtere
blik op Harold, wiens ziekelijk en somber aangezicht haar instinctmatig mishaagde,
en nam plaats tussen haar tante en de beide heren, die ook weer gingen zitten. Harold
had nog geen woord gesproken. Hij had eenvoudig zijn fauteuil een weinig
achteruitgeschoven en zag somtijds tersluiks het mooie meisje aan, zonder dat het
echter mogelijk was op zijn betrokken gelaatstrekken waar te nemen of zij wel enige
indruk op hem maakte.
Doch als er, wat hem betrof, dienaangaande een twijfel bestond, geen de minste
was er, stellig, waar het de oude baron gold. Onophoudend, terwijl hij nu zijn gesprek
met mejuf-
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frouw de Stoumont voortzette, keerde zijn blik tot haar nichtje terug. Zijn schrandere,
wakkere ogen, beurtelings ernstig of door een vlam van bewondering en vreugd
bezield, schenen haar te ontleden, te bestuderen, terwijl hij in zichzelf een berekening
scheen te maken, een plan scheen te smeden, waarvan de veronderstelde gelukkige
ontknoping in zachte voldoening op zijn voornaam gelaat afstraalde. Het duurde niet
lang of hij wist haar in het gesprek te mengen. Hij ondervraagde haar over haar
verblijf op 't Blauwhuis, of zij er wel gaarne leefde, of zij niet liever in de hoofdstad
wonen zou, 's winters. Blijkbaar poogde hij haar te behagen, haar te bewijzen dat hij
met haar ingenomen was en het haar te doen gevoelen. Hij sprak haar opnieuw van
haar vader, die hij zo goed gekend had; hij betuigde haar zo een hoffelijkheid gemengd
met een zweem van vaderlijke tederheid, die meermalen de ontroerde antwoorden
van 't lieve meisje in haar keel stokken deed, en tranen in haar ogen bracht, terwijl
mejuffrouw de Stoumont, nors en statig in haar fauteuil, door haar moedwillig
stilzwijgen, haar ergernis te kennen gaf. Dan, als door een natuurlijke overgang,
wendde de baron zich half om tot zijn zoon, en in woorden van een ietwat treurige
gemoedelijkheid, die voor niemand in 't bijzonder maar in 't algemeen bestemd
schenen, sprak hij van zijn eigen kind, van Harold, enige erfgenaam van zijn stam
en vermogen. Zijn stem had trillingen van weemoed onder 't gewild banale van zijn
oppervlakkige goedmoedigheid; zijn toon was vertrouwelijk, uitlokkend tot
wederzijdse verzoening en ontboezeming, als in een gesprek onder familieleden, die
een geschil verdeelt. Hij keurde af, met een nuance van ironie, doch zonder bitterheid,
als gold het niets ergers dan een voorbijgaande kindergril, de rare gedachte van zijn
zoon, die sprak van in een geestelijke orde te treden, van zendeling te worden, van
zich te laten empaleren of scalperen door de wilden, in plaats van te trouwen en, met
zijn naam, zijn geslacht voort te zetten; in plaats van te genieten van het schitterend
en benijdenswaardig lot, die zijn immens fortuin en een beroemde naam hem konden
geven. Het was niet moeilijk te beseffen dat de oude man ontzettend over deze zaak
bekommerd was; men voelde dáár de nachtmerrie, het
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schrikbeeld van zijn leven; en, naarmate hij, als onweerstaanbaar daartoe aangedreven,
die spijtige gril van zijn zoon vlijmender beschouwde en ontleedde, bedekte zijn
aristocratisch gelaat zich met een inniger uitdrukking van ernst en treurigheid, terwijl
hij om zo te zeggen van de twee dames scheen te vorderen, dat zij hem in zijn
vermaningen zouden ondersteunen, dat zij met hem zouden vragen of het geen gekheid
was, voor het uitvoeren van een utopie, zoveel gewis geluk tegen zoveel gewisse
rampen te verpanden.
Mejuffrouw de Stoumont, majestueus en stijf in haar stoel, vergenoegde zich vaag
goedkeurend met het hoofd te knikken, een vreemde schittering in 't koele oog, als
heimelijk tevreden dat ook anderen hun leed op aarde kregen; en Nina, gegeneerd
door de onverwachte wending die het gesprek genomen had, durfde evenmin iets
zeggen, maar bekeek nu met een uitdrukking van verwonderde meewarigheid de
jongeling, die, 't gelaat nog somberder en 't hoofd gebogen, met doffe monosyllaben
indirect antwoordde, de blik starend vóór zich uit op het tafelkleed, op zijn ‘idéefixe’
gevestigd.
Maar reeds had de oude edelman, bewust dat hij zich te ver door zijn gevoelens
liet meeslepen, van toon veranderd; en, turend door de vensters, waardoor men een
heerlijk, aanlokkend tafereel van zacht glooiende gazons en in zonneglans badende
jeugdige lovers ontwaarde, stelde hij nu de dames voor een wandelingetje in het park
te maken, ten einde het domein eens in ogenschouw te nemen. Mejuffrouw de
Stoumont stemde toe. Allen stonden op, doorkruisten de vestibule, liepen de trappen
van de stoep af, waarvoor, stampvoetend in het kiezelzand en knauwend op hun
schuimende bitten, de wachtende paarden met de landauer steeds stonden.
Zij bleven gedurende enkele passen naast elkaar, met hun vieren nagenoeg de
ganse breedte van de allee innemend, die in een lange, gracieuze bocht, tussen het
donzig groen van de grasvelden slingerde, hier en daar met glanzende, wit-en-gele
vlekken madeliefjes en leeuwebekken bezaaid. Het was de nog allereerste ontluiking
van de lente: iets grauwgroens dat de kruinen van de hoge gewassen verdon-
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kerde, iets grauwgeels dat als in strepen van dons en van licht over de lage heesters
hing. De vijver lag helder en diep, op de bodem als met een bronskleurig tapijt van
heimelijk herlevende planten bedekt, en telkens onder hun voetstappen langs de rand
van het water, plotsten groene kikvorsen er duikelend in, die dan onmiddellijk weer,
met lange, wonder geritmeerde slagen, naar de oever zwommen. De lucht was
doorschijnend puur en blauw, de eerste vogels kweelden, de zon gaf reeds een
zornerachtige warmte.
Van lieverlede, nochtans, hadden de wandelaars zich verdiept in de meer
belommerde wegen, die, op sommige plaatsen versmallend, de doortocht met vieren
vrij moeilijk maakten. Het duurde niet lang of Nina en Harold waren zonder 't te
weten vooruit, in kalm gesprek. Mejuffrouw de Stoumont en de baron, die hen op
enkele passen volgden, liepen voor het ogenblik stilzwijgend. De oude edelman, de
blik op de jongelieden gevestigd, scheen opzettelijk de stap te vertragen om hen
alleen te laten en zelf met de jonkvrouw afgezonderd te zijn. Gedurende enkele
ogenblikken bleef hij zelfs geheel stil staan om de oude Thijs door te laten, die, de
handen aan de draagbomen en 't hennepzeel plat gespannen over de gekromde rug,
hen met een kruiwagen vol heidegrond tegemoet kwam, in het voorbijgaan diep
groetend zijn pet afnemend. En toen de tuinman heen, en Nina en Harold aan een
kromming van de allee verdwenen waren, scheen de baron schielijk met wilskracht
zijn besluit te nemen: hij naderde opnieuw tot mejuffrouw de Stoumont, die stilletjes
voortgeslenterd was, liep nog enkele passen, steeds stilzwijgend, aan haar zijde; en
dan, langzaam, waardig, ernstig:
- Mejuffrouw, sprak hij, - daareven hebt gij de bekentenis: van mijn innigste
zielesmarten gehoord: ik bedoel het akelig voornemen van mijn enige zoon, in een
geestelijke orde te treden. Het geldt ditmaal geen plannen in de lucht, geen:
voorbijgaande gril van een utopisch jongeling meer; mijn zoon heeft het bepaald
besluit genomen als zendeling te expatriëren, terwijl ik het als mijn plicht beschouw
hem uit al mijn macht en tot het laatste toe van zulk een ongerijmd voornemen af te
brengen. Mejuffrouw, ik wil open kaart met u spelen: toen ik hier lieden kwam was
mijn bedoeling
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niet alleen u een mij zeer aangenaam bezoek te brengen; ik verlangde insgelijks nader
kennis te maken met uw nichtje, mijn zoon met haar in betrekking te stellen, te zien
of hij haar niet zou kunnen beminnen en haar huwen. Ik wend alles aan wat in mijn
macht ligt opdat hij zou trouwen, wetend dat dit het enige middel is om hem de
uitvoering van zijn onzinnig plan te beletten. Opnieuw, de ganse winter door, heb
ik, in mijn huis te Brussel, feesten op feesten gegeven; heb ik, van heinde en ver, de
bloem van de adel, al wat de hoofdstad aan mooie, en rijke, en hooggeboren jonge
meisjes telt, geïnviteerd, zonder er eenmaal in te slagen zijn keus te vestigen. In geen
enkele vond hij háár die hem zou behagen. Overal ontdekte hij ijdelheid,
verwaandheid, berekening, harteloosheid. Heden ten dage ben ik zó wanhopend, dat
ik er haast in zou toestemmen, hem met om het even welke vrouw te laten trouwen.
Daaruit kunt ge oordelen hoe gelukkig ik zou zijn indien hij uw lief nichtje kon
beminnen en haar hand bekomen. Dit is mijn laatste hoop, mijn uiterste redmiddel.
Zij heeft over haar mooie trekken een zweem van ietwat treurige zachtheid; een
uitdrukking van zo reële goedheid en volkomen afwezigheid van pretensie en
onnatuurlijkheid, dat ik toch nog een laatste hoop durf koesteren. En dit kwam ik u
vragen, mejuffrouw: zoudt gij, als Nina en Harold elkaar konden beminnen, uw
toestemming tot hun huwelijk willen geven?
De baron was nogmaals in het midden van de kronkelige allee vóór de oude
jonkvrouw blijven stilstaan, het aangezicht totaal van expressie veranderd, als wel
tien jaren verouderd in die onweerstaanbare ontboezeming van de smart van gans
zijn leven. Zijn rijzige gestalte was gebogen in een bijna smekende houding, die de
panden van zijn zwarte jas puntig naar voren deed afhangen; en met een herhaald,
diep treurig gebaar van beide open handen, bekrachtigde hij nog en nogmaals zijn
laatste woorden, als om met steeds grotere nadruk te bevestigen hoe innig ontroerd
en hoe oprecht hij was.
Roerloos en stom, majestueus in 't midden van de allee, had mejuffrouw de
Stoumont hem met staalkoude ogen en dichtgesloten lippen aangehoord. En 't was
alsof ze zijn woorden
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niet begrepen had, het helder besef van de gebeurtenis kon zo maar niet ineens tot
haar geschokte geest doordringen; zij onderging alleen de diepe sensatie van iets
bijzonder onaangenaams, van iets kwaads, dat men haar wilde doen. Deze sensatie
maakte het haar tenslotte duidelijk. Zij begreep wat men van haar verlangde, het
offer dat van haar geëist werd.
Het was datzelfde offer, dat, niet langer dan drie weken geleden, een ander man,
die ellendige mijnheer Cuvelier, welke zij, o, ongerijmde domheid, zelf in haar huis
had gelokt, haar had durven vragen: de hand van Nina; 't is te zeggen de vrijwillige
afstand van haar enige doelmatige hulp in haar ziekelijke toestand, de verlatenheid
in haar rampzalig lot, overgeleverd aan de willekeur van haar ruwe, domme meiden.
En, tot toppunt van vermetelheid, had die ellendeling zijn vraag durven steunen op
de toestemming van Nina, door wie hij beweerde bemind te zijn. Zij had hem met
verontwaardiging van de hand gewezen en hem bepaald verzocht geen voet op 't
Blauwhuis meer te zetten, terwijl zij Nina met de bitterste verwijten van slechtheid
en zwarte ondankbaarheid overstelpt had. En nu was 't de baron die haar een gelijke
aanvraag deed voor zijn zoon! 't Was dus een samenzwering tegen haar! Men had
er dus een eed op gezworen haar het leven onmogelijk te maken!
Zij was verslagen, als verpletterd in het midden van de smalle kronkelweg vóór
de baron blijven stilstaan; en haar breed gelaat werd van lieverlede purper van woede,
terwijl zij in machteloze wanhoop besefte, dat zij ditmaal niet zo gemakkelijk de
zegepraal zou behalen als met mijnheer Cuvelier. Een floers verduisterde een ogenblik
haar grote, boze ogen; en 't was in een echte angst- en noodkreet, aan haar
monstrueuze zelfzucht ontrukt, dat zij, zonder zelfs rechtstreeks de ootmoedige vraag
van de ontroerde baron te beantwoorden, in de hevigste ontsteltenis uitriep:
- Maar als ze trouwt en mij verlaat, wat moet er hier van mij worden! Ik heb slechts
haar om mij te verplegen als ik ziek ben; de meiden doden mij, vermoorden mij
letterlijk met hun brutaliteit!
Door een zacht-overtuigend gebaar van zijn beide open han-
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den poogde de beleefde edelman, een weinig schalks glimlachend het hoofd buigend,
haar gerust te stellen met deze woorden:
- Nina zou u niet verlaten, mejuffrouw. De jongelieden zouden met u op het
Blauwhuis blijven wonen.
Doch niet in 't minst voelde de oude jonkvrouw zich gerustgesteld. Zij begreep
heel goed dat er een hemelsbreed verschil zou bestaan tussen Nina jongmeisje en
Nina gehuwd, al bleef zij ook met haar op 't Blauwhuis leven. Maar van een andere
kant was ze zich bewust dat zij in dit geval hoegenaamd geen redenen tot weigering
van haar toestemming kon inroepen; het aanbod was ál te schitterend. En de gedachte
dat zij ditmaal wel onvermijdelijk de zorgen van haar nichtje, van wie zij een zo
zachte en trouwe slavin van haar grillen had weten te maken, zou moeten ontberen,
verbitterde haar zo hevig, dat zij letterlijk opzwol en stikte van ingehouden toorn,
terwijl zij, voortdurend roerloos in het midden van de allee staande, de baron zijn
aanvraag nog eens hoorde herhalen, in een erbijgevoegde opsomming van al de
voordelen die er voor haar, voor haar nichtje, voor zijn zoon, voor allen zouden uit
voortkomen.
En, in 't nauw gebracht, werd zij er wel toe gedwongen een categorisch antwoord
te geven. Maar 't kostte haar een vreselijke inspanning. Er behoorde al 't gezag en al
de eerbied toe, die een zo hooggeplaatst persoon als mijnheer d'Ohain haar
inboezemden, om haar, - met wat een woedende weerzin ook - de toestemming als
het ware van de lippen te rukken. En nog schiep zij er een boos genoegen in te
insinueren dat men toch niet ernstig over de zaak beraadslagen kon, aangezien de
jongelieden ternauwernood elkander kenden en het zeer wel gebeuren kon, dat zij
elkaar niet goed behaagden.
- O, wat dát betreft, daartoe zal ik al mijn krachten inspannen; daartoe zal ik
meewerken met handen en voeten; ik zal er om zo te zeggen mijn zoon toe dwingen!
juichte de nu gans optimistisch gestemde baron.
Gedurende al deze tijd hadden Nina en Harold langzaam hun wandeling door het
park voortgezet. Zij had het eerste gevoel van antipathie, dat hij haar inboezemde,
overwonnen,
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zij gevoelde nu, bij die afgetrokkene en gekwelde, een melancholische neiging tot
meewarigheid voor alle menselijke smart, die goed overeenstemde met haar eigen
tegenwoordige zielstoestand. Bedeesd, in een behoefte het drukkend stilzwijgen, dat
op beider gemoed woog, te overwinnen, en instinctmatig, in haar goedhartigheid
beseffend dat dit onderhoud het enige was, waarin hij opleefde, had zij het gesprek
teruggebracht op het onderwerp waarvan zijn vader zoëven gewaagde: het werk van
de godvruchtige missiën bij de onbeschaafde volleen. En van lieverlede, onder de
invloed van dit vaststaand denkbeeld, scheen hij uit zijn teruggetrokkenheid te
geraken, zich met hartstocht te bezielen. Hij sprak met doffe, diepe stem, een stem
die, alvorens van zijn lippen te komen, afgronden van wee scheen doortrokken te
hebben, over de slavenhandel, over de zendingen van de missionarissen in
Midden-Afrika. En hij liet zich door zijn woorden en denkbeelden meeslepen, iets
manhaftigs bezielde zijn bleke, treurige gelaatstrekken, zijn gestalte scheen te rijzen,
zijn uitgedoofde ogen kregen een vreemde, starre schittering. Ja ja, dát was zijn
levensdroom, zijn kwellend ideaal, dat hij, niettegenstaande al zijn leed over de
droefheid die zulk een besluit aan zijn vader zou berokkenen, toch eindigen zou met
uit te voeren, omdat hij zich onweerstaanbaar daartoe aangestuwd, gedwongen voelde.
Het was zijn roeping, hij kon het werelds en werkeloos leven van zijn stand niet
verdragen; hem riep de leniging van de smarten van 't verdrukte mensdom in de
eenzaamheid van de onbekende streken; in hem brandde de grote vlam, de heilige
vlam van proselitisme en liefdadigheid van de apostels. En wijzend, eerst met een
kort en schuchter, maar van lieverlede vergroot en verbreed gebaar, over de haag
van het park heen, naar de weggolvende horizon van jeugdig groene lariksbossen,
riep hij, de borst van ontroering beklemd, het denkbeeld van die nog grotere
uitgestrektheden vóór hen in, het visioen van de onmeetbare horizons en oerwouden
van 't somber Afrika, van die oorden van afschuw en bloed, waaruit de noodkreet
van een geworgd slavenvolk ten hemel stijgt.
Nina, innig bewogen, sprak niet meer, hoorde hem aan met een gevoel van eerbied.
En in haar eigen smart dacht zij
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aan die, haar onbekende vrouw, die Alexis eenmaal op het punt geweest was om te
huwen, en die ook aan het wereldse leven vaarwel gezegd had om zich geheel en al
aan de godsdienst toe te wijden. O! wat waren ze vreedzaam, gelukkig, zij die zich
zo volkomen, zonder smart, zonder spijt van de wereldse banden konden vrijmaken!
Hoe graag had zij in hun plaats willen zijn; in haar ook die heilige en troostende
roeping gevoelen, die verzaking aan alles in die opperste knieling voor God! Doch
dát kon ze niet. De behoeften van haar hart hielden haar geboeid aan Alexis, aan de
zelfzuchtige zachtheid van de liefde en 't geluk op deze wereld, gelijk het hart van
die twee heiligen zich hechtte aan de altruïstische liefde voor hun lijdende evenmens
op aarde; aan de mystische aanbidding van hun God, in de hemel.
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II
Dit voelde Nina nog sterker, toen zij, na het vertrek van de baron en zijn zoon,
Romanie met een blauwe schort over haar korf in de moestuin zag treden.
Die schort over de korf was een tussen hen overeengekomen teken, waardoor het
hoveniersmeisje aan Nina bekend maakte, dat zij haar iets gewichtigs mee te delen
had. Sinds de afwijzing van mijnheer Cuvelier namen de meisjes grote voorzorgen
om elkaar te ontmoeten. Zij vreesden dat mejuffrouw de Stoumont gewaar zou worden
wat er tussen hen omging, en zij ontmoetten elkaar nog slechts gedurende enkele
ogenblikken, wanneer zij elkaar iets belangrijks te zeggen hadden. Want, heel
natuurlijk, was Romanie de liefdesbode tussen de twee ongelukkige minnaars
gebleven.
Zodra haar jonge meesteres bij haar was, haalde Romanie, die zich achter de haag
verscholen hield, een brief uit haar, zak, en stopte die, in vieren geplooid, Nina in
de hand. Met eenzelfde gebaar, even angstig omziend, overhandigde Nina er haar
ook een. Beiden verborgen die haastig in hun kleren. - O, hij is toch zo ongelukkig,
hij is zó veranderd dat gij hem niet meer herkennen zoudt; ware ik in uw plaats ik
vluchtte met hem, voegde het hoveniersmeisje nog spoedig erbij, met een schuinse
blik naar het kasteel haar korf weer opnemend.
Nina, doodsbleek, zuchtte, met tranen in de ogen:
- Gelukkig dat wij u nog hebben, goede Romanie. O, ik wenste toch, dat wij ook
voor u iets konden doen.
Maar zij durfde niet langer vertoeven, zij verliet haar vriendin met een vlugge,
warme handdruk, ging even, om eventueel haar bezoek in de moestuin te
rechtvaardigen, aan de rand van een perk, enkele sleutelbloemen plukken en keerde
in het park terug.
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Dáár, heel op 't uiteinde, verscholen achter de heesters aan de voet van 't heuveltje,
opende zij koortsachtig de brief.
Och God! altijd dezelfde droefheid, dezelfde wanhoop, dezelfde smekingen! Hij
was ziek van ellende, hij kon eten noch slapen, opnieuw had hij daar een groot deel
van de nacht doorgebracht, dáár, achter het heuveltje en het nu immer gesloten ijzeren
hekje van het park, wachtend op haar, hopend dat zij toch eindelijk eenmaal zijn
herhaalde smekingen zou verhoord hebben, dat zij daar toch eindelijk eenmaal bij
hem zou gekomen zijn, al was het ook maar voor één enkel minuutje, om elkaar nog
eens te zien, om elkaar nog eens te omhelzen, om nog eens met elkaar te spreken.
Sinds hij op het Blauwhuis niet meer komen mocht smeekte hij haar die bijeenkomst
af, martelde hij haar met die vurige vraag: dat zij een avond, een nacht tersluips het
kasteel zou verlaten en hem daar komen vinden, dáár, achter het heuveltje, waar hij
haar met een eindeloos geduld, dat zich door geen teleurstellingen liet ontmoedigen,
telkens en telkens weer kwam verwachten. En zij wilde niet, zij durfde niet. Niet dat
ze geen vertrouwen had in zijn eerlijkheid, maar omdat zij er toch niet toe besluiten
kon haar tante zo te bedriegen, hoe wreed en onrechtvaardig deze voor haar ook
geweest was.
Maar wat een foltering voor haar, deze gedwongen en halsstarrige weigering aan
zijn herhaald verzoek! 's Avonds, zodra zij alleen in haar kamer was, bekroop haar
een ontroering van liefde en medelijden, gemengd met wilde schrik. Met sidderende
haast, als om onder het overweldigende van de verzoeking niet te bezwijken,
ontkleedde zij zich, trok een witte peignoir aan, en, 't lampje uitgedoofd, zachtkens,
onweerstaanbaar, naderde zij tot haar venster en opende dit. De zachte lentenacht
was vol van de troeblante geur der eerste bloesems, de zwarte lovermassa's van het
park, plechtig van geheim en stilte, hulden zich in een atmosfeer van droom, onder
de onmeetbare boog van een donkerblauwe hemel, flonkerend van sterren. En in die
plechtige kalmte voelde zij hem dáár, heel dicht bij haar, achter het heuveltje. Het
kwam haar voor als zag zij hem daar dwalen, het hoofd op de borst gezegen, de
wanhoop op 't gelaat, eenzaam langs
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het strookje gras heen en weer stappend, waar hij haar voor de eerste maal verschenen
was; soms schielijk stilhoudend om te luisteren naar een vaag geluid, de beide handen
op zijn bonzend hart gedrukt, in de onzinnige hoop haar toch te zien verschijnen. En
de ogen verduisterd door tranen, de borst hijgend van zuchten en snikken, bleef zij
daar roerloos voor haar open venster staan, de handen aan de lage ijzeren leuning
vastgekneld, onbekwaam te gaan rusten, het hoofd bruisend en gonzend van foltering,
nu eens brandend van verlangen om toch, ondanks alles, wild tot hem te snellen, dan
weer verstijvend van schrik bij de gedachte zulk een misdaad uit te voeren.
Soms rilde zij in haar lichte kleren: in 't een of 't ander vaag geluid, in een geritsel
door de bladeren, zacht als een ademtocht, in een van die menigvuldige,
onverklaarbare suizingen van de lentenachten, waarin men het geheimzinnige leven
van de Natuur meent te vernemen, dacht zij ook zijn stem, zijn stap, zijn zuchten te
herkennen. God! was hij dat toch!... Kwam hij, bezwijkend van wanhoop, haar halen,
haar eisen tot onder haar venster, tot in 't kasteel, tot in haar kamer!... Zij helde
voorover, bleek van gretigheid en angst in haar witte kleren; zij staarde, met uitgezette
ogen, in de duisternis; haar hart bleef van ontroering stilstaan; haar mond was open,
als om luid te roepen... Maar langzaam verzwond de illusie; langzaam, met een zucht
van verlichting en spijt trok zij zich terug, in de bedwelmende sensatie dat hij daar
werkelijk een ogenblik geweest, doch weer verdwenen was, dat hij opnieuw
teruggekeerd was achter het plechtig-duistere van de gewassen, op zijn oude plekje
langs de omheining van het park.
En dan, met telkens heviger intensiteit, leefde en gevoelde zij eenstemmig met
hem. Wanneer een vluchtig briesje, zwevend als een ademtocht, als een stille stem
van fluisterend geheim, een ogenblik de bladeren in de sombere kruinen deed ritselen,
en strelend tot in haar kamer woei, dacht zij: dat briesje heeft hij ook gehoord,
gevoeld; zijn ziel, zijn klachten, zijn gedachten zweven er tot mij in mee. Wanneer
een verschietende ster als een vuurpijl door het donkerblauw azuur schoot, soms een
lange lichtstreep achterlatend, mur-
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melde zij, de blik ten hemel gericht: die ster heeft hij gezien als ik; onze blikken
hebben er zich ontmoet, zijn samen met haar weggevlucht. Een nacht, trillend van
emotie en verrassing, hoorde zij uit de diepten van het park de heerlijke zang van de
pas aangekomen nachtegaal opstijgen; en zij voelde, zij voelde alsof zij er werkelijk
heenvloog, hun beide zielen zich ontmoeten in het geheim van de donkere kruinen,
waaruit de goddelijke tonen stegen.
O, die nachtegaal, wat zong hij prachtig en wat waren zijn tonen ontroerend! Er
waren er weldra verscheidene in het park en in de omringende bossen, en ganse
nachten kon Nina ze horen. Hun gezangen weergalmden zonder verpozing, opstijgend
in de plechtige stilte van de frisse lentenacht met de bedwelmende aroma's van de
bloesems. Zij achtervolgden haar tot in haar gekwelde slaap, met de tergende obsessie
van hun oproep tot geluk en liefde.
Dan, in zijn wanhopende brieven, schreef hij haar, bijna verbitterd, bijna boos:
- Hebt ge ze weer gehoord, verleden nacht, Nina, de nachtegalen? Hebt gij gehoord
hoe triomfantelijk ze weer hun liefde en hun heil uitschalden, en hebt ge niet begrepen,
niet gevoeld, dat er slechts dát bestaat op aarde: de liefde, het geluk! O, waarom zijt
ge toch weer niet gekomen? waarom komt ge toch nooit? Begrijpt ge, gevoelt ge dan
waarlijk toch niet dat de liefde de opperste macht is, de essentie zelf van ons leven
en van ons geluk, en dat hij die ze miskent geen reden tot bestaan meer heeft, dat hij
moet lijden, verkwijnen en sterven!
Doch zijn verbittering duurde niet lang; en in zijn halsstarrige behoefte tot innig
meeleven met haar, wendde hij soms nuchtere, kinderachtige streken aan, om haar
zijn bestendige gehechtheid te bewijzen:
- O liefste, schreef hij, - wanneer het deze nacht elf uur zal slaan op het kerktorentje
van Vannelaar, juist op die stond zal ik in de duisternis naar de vensters van uw
kamer turen en u, de hand op de mond, een vurige liefdekus zenden.
En toen de trage klok in de verte weergalmde, elke slag duidelijk gescandeerd in
de serene nacht, toen kwam het Nina voor alsof ze werkelijk die kus ontving, en zij
zond er hem

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

690
een terug, de lippen krampachtig gedrukt op haar hand, die ze met tranen begoot.
Eerst met de morgen zonk ze uitgeput op haar bed, en duizelde er weg in een slaap
vol bange dromen.
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III
- Appelle Nina...
Mejuffrouw de Stoumont, alleen in de eetzaal aan de afgediende lunchtafel gezeten,
met een open brief voor haar, had Nathalie gescheld en haar op een korte, cassante
toon dit bevel gegeven, zonder zelfs eenmaal in haar wrok, haar nichtje de gewone
titel van ‘mademoiselle’ te geven, toen Nina, die een wandelingetje in 't park gemaakt
had, even binnentrad.
- Gij hebt naar mij gevraagd, tante? sprak ze stil, toen de meid verdwenen was.
- Ja, antwoordde de oude jonkvrouw kortaf, de lippen dichtgeknepen. En zonder
voorbereiding, met iets boosaardigs in haar strakke stalen ogen:
- Gij moogt trouwen.
Nina, die in het midden van de zaal was blijven staan, werd als door een huivering
van schrik geschud. Haar oogappels zetten zich wijduit, heel wijd, heel serieus, terwijl
ze vreselijk bleek werd, de linkerhand om de leuning van een stoel gekneld, om niet
te vallen. Dan werd ze schielijk vuurrood en haar ogen kwamen tevens vol stralen
en tranen, terwijl zij murmelde, met een stem zo zacht, dat ze haast onhoorbaar werd:
- O tante, tante, wat zijt ge goed...
Mejuffrouw de Stoumont, nochtans, bleef haar voortdurend aanstaren, strak,
ijskoud, vol strenge deftigheid.
- Ge zijt dus wel zeer haastig mij te verlaten, mejuffrouw? sprak zij eindelijk, met
een zonderlinge trek om de lippen. En daar Nina, meer en meer ontroerd en verbaasd,
zich excuseerde:
- En ge denkt, niet waar? dat het in uw huwelijk met die ‘roturier’, met die meneer
Cu-ve-lier is, dat ik wil toestem-
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men? voer de jonkvrouw voort, met een van minachting en woede trillende stem elke
syllabe van die naam afkappend. - Verdrijf zulke dwaling, mejuffrouw; ik behoor
niet tot dat slag van mensen, die de blazoenen van grote families helpen bezoedelen.
Nooit, zolang ik enige autoriteit over u heb, zal zoiets plaatsgrijpen. En, indien ik
erin toestem u uit te huwelijken, dan is het met een man van ónze stand, en wel met
de zoon van hem, die mij, in deze brief, de aanvraag doet: met mijnheer Harold
d'Ohain de Westdorpe...
Naarmate de oude jonkvrouw sprak had de minachtende trek zich op haar
purperrood geworden gezicht geaccentueerd. Het was in haar als een dringende
behoefte op een boosaardige wijze de toorn, waarvan zij opzwol en stikte, uit te
boezemen; en in een razend gebaar klopte zij onophoudelijk met de hand op de vóór
haar ontvouwen brief, terwijl haar vlammende ogen voortdurend gevestigd bleven
op Nina, die, stom en als versteend, opnieuw zo wit als een doek was geworden. Het
arme meisje scheen niet te beseffen wat er omging, zij bleef zo een geruime tijd, als
dood, de verduisterde, wijduitgezette ogen star gevestigd op 't gelaat van haar tante,
de hand krampachtig om de leuning van de stoel gekneld, een lichte trilling van haar
verkleurde lippen alleen getuigend, dat ze nog leefde. Toen slaakte zij een zucht, een
zware zucht van gruwel, die uit de diepste diepten van haar wezen scheen te stijgen;
en eindelijk kon zij stamelen, met doffe stem:
- Met hem, tante, met hem!... dat is onmogelijk!... dat is onmogelijk!... Hij heeft
mij in die zin geen woord gesproken!...
- Lees! snauwde woedend mejuffrouw de Stoumont, haar de brief toestekend.
Maar ook dát was Nina zo onmogelijk als had men haar gevraagd een wonder te
verrichten. Met een langzaam gebaar schoof zij de brief van de baron opzij, zonder
er zelfs een oogslag op te vestigen; met haar stokkende, bevende, droogslikkende
stem herhaalde zij werktuiglijk, doch zonder opstand, zonder hevigheid, de enige,
instinctieve en onbedwingbare kreet van haar hart:
- Tante, dat is onmogelijk; ik verzeker u, tante, dat zoiets
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volstrekt onmogelijk is.
- Wat is er onmogelijk? Gij zult toch zeker niet beweren dat ik lieg! riep de oude
jonkvrouw heftig uit, opblazend van toorn, met nog onheilspellender vlammen in de
ogen. - Ik zeg, tante, dat het mij onmogelijk is die man te huwen, herhaalde Nina
haast onhoorbaar.
- En ik, ik, grijnsde mejuffrouw de Stoumont, nijdig ieder woord afkappend, - ik
wil dat gij hem huwt, en dadelijk zal ik de baron antwoorden dat hij mijn toestemming
verkrijgt, daar ik weiger langer een meisje onder mijn dak te houden voor wie ik
alles gedaan heb, voor wie ik mij jaren en jaren lang opgeofferd heb, en die mij haar
mooi karakter ontsluierd heeft, door al mijn goedheid met de zwartste ondankbaarheid
te belonen.
- Tante, herhaalde Nina, verbijsterd, - ik zal het Blauwhuis verlaten zodra ge wilt,
maar het is niet nodig dat gij aan de baron uw toestemming geeft, ik kán mijnheer
Harold niet huwen, het... is... on.... mogelijk...
De laatste woorden stegen slechts met moeite van haar lippen. Zijzelf hoorde schier
de klank van haar stem niet meer, evenmin als die van haar tante, die zij nog even
onduidelijk, als in een roodachtige nevel gehuld, enkele grote gebaren van gramschap
zag maken. Eensklaps werd alles duister om haar heen, alles versmolt zich, het
klamme zweet brak haar uit; zij hoorde nog enkel, terwijl ze zich met dichte ogen
zachtkens in bezwijming voelde neerglijden, een groot, draaiend geruis in haar oren...
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IV
Toen Nina tot het bewustzijn terugkwam had mejuffrouw de Stoumont de eetzaal
verlaten; en, gebogen over de leunstoel waarin het meisje uitgestrekt lag, lichtte
Nathalie haar zachtkens met de arm het hoofd op, haar met opbeurende, sussende
woorden vlugzout onder de neus houdend. Doch de herlevende scherpte van haar
zedelijke smart, meer nog dan de ijverige zorgen van de dienstmeid, deden spoedig
de laatste zweem van haar bezwijming verdwijnen. Zij stond op, zuchtte zwaar, wees
met een woord van dank de overtollige diensten van de meid af, en wendde zich
werktuiglijk, bleek en stijf, door de vestibule, naar de glazen deur. Zij opende die,
daalde de stoep af, en verdween in 't park.
Een koude, klamme streling op haar linkerhand deed haar schielijk met een gil
opzij springen. Doch zij bekwam dadelijk weer van haar schrik en een weke glimlach
zweefde even om haar lippen: het was Focho, die, door iemand losgemaakt, bij haar
kwam, en met zijn heldere ogen de gunst scheen af te smeken, haar te mogen
vergezellen. Zij streelde hem de zoete kop en lange oren; zij zei hem met een zachte
stem van tedere ontroering: ‘ja, ja, hij mag, hij mag meegaan’, terwijl de mooie rosse
hond van vreugd en dankbaarheid huppelend aan haar zijde opsprong.
Met snelle tred, de ogen strak, liep zij recht vóór zich heen, als vluchtend naar een
doel. Doch zij had niet het minste duidelijk doel; er was niets in haar dan de
instinctief-dringende behoefte te lopen, te vluchten ver van dat huis waaruit men
haar verjoeg; de snakkende behoefte naar vrijheid en lucht, om er, alleen en luid,
haar overweldigende smart uit te boezemen.
Na enkele ogenblikken, vóór zij het zelfs gewaar werd, was zij aan 't uiteinde van
't park, op het heuveltje, aan de voet
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van het treuresje, getuige van zoveel ontroeringen, van zoveel vreugd en lijden. Zij
hield er enkele ogenblikken stil, het hoofd bruisend van verwarde gedachten en
sensaties, de ogen als door een floers beneveld, de brandende handen gedrukt tegen
de gladde schors van 't boompje, dat haar nu zo koud en treurig scheen, van een
koude, ongastvrije treurigheid. En na een korte aarzeling daalde zij aan de overzijde
het heuveltje af, kwam aan het ijzeren hekje, raapte de onder een steen verborgen
sleutel op, draaide het slot open, en trad uit het park.
Het was de eerste maal sinds haar terugkeer op het Blauwhuis dat ze dit deed. En
ogenblikkelijk, zodra buiten de haag, voelde zij zich als in een andere, haar nog
onbekende wereld. 't Was dáár, op diezelfde plaats, dat haar ongelukkige Alexis haar
elke avond, elke nacht verwachtend was. Zij bleef daar staan en draalde, bijna hopend
hem te zien verschijnen; zij tuurde vóór haar voeten in het gras, er instinctmatig naar
het spoor van zijn voetstappen zoekend, bewogen tot een grenzeloos medelijden, bij
de gedachte van hetgeen hij op die plek geleden had, gedurende zijn eindeloze uren
van martelende verbeiding, in de ontroerende stilte van de lentenachten. O! hoe vurig
beminde zij hem toch! Hoe innig voelde zij nu ook de gruwel van zijn lijden, zijn
hartverscheurende wanhoop, telkens als hij zo alleen terug vertrekken moest, zonder
haar gezien te hebben! En hoe vurig moest ook hij haar niet beminnen, om zo elke
nacht terug te komen, en daar te blijven wachten, met een stugge hardnekkigheid,
die zich door niets ontmoedigen noch overwinnen liet!
Maar opnieuw, het hoofd gebogen, was zij verder gegaan, het strookje gras tussen
de wouden en het groenend koren volgend, zich meer en meer verwijderend van 't
Blauwhuis; lopend, als ertoe aangetrokken, in de richting van de zich vóór haar, tot
in het verre, verre verschiet, uitstrekkende lariksbossen. Op de steenweg van
Sint-Maria-Akspoele naar Vannelaar gekomen, deed een korte aarzeling haar even
stilstaan. Zij tuurde rechts en links langs de eenzame, regelrechte baan, getrokken
als een lang bleek lint tussen het zwart van de wouden. Haar oog bleef een wijl met
een uit-
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drukking van smekende droefheid gevestigd, links, over de dichtgeschaarde kruinen,
op het puntig schaliëntorentje van Vannelaar, op dat gedroomde, haar nog onbekende
plekje, waar haar ongelukkige geliefde leefde. Toen stak zij beslist de steenweg over
en verdiepte zich met Focho in een lange laan vol mos en heidekruid, tussen de
lariksbossen.
Na enkele minuten lopen, op een kruisweg, keerde zij weer om. Zij was reeds ver
van 't Blauwhuis, de torens van 't kasteel verrezen, in een grijsblauwe verwarring
van hoekige en spitse daken, over de donkere lijn van de wouden. Opnieuw aarzelde
zij een ogenblik. Links, verdwijnend in een deizig verschiet, strekte zich een
klimmende zijlaan uit. En 't onbekende, en het wilde van dat eenzaam oord lokten
haar diep geschokt gemoed onweerstaanbaar aan. Zij riep Focho, die vooruitrende,
bij zich, en sloeg de zijlaan in. En daar, in de volkomen afzondering en eenzaamheid,
mocht zij eindelijk in volle vrijheid haar smart uitstorten, luidop de kreet van haar
hart slaken, ongedwongen laten vloeien de tranen die haar versmachtten.
Lang, lang weende zij. Zij had zich op het goudgroen mos gezet, aan de rand van
een sloot, met de hijgende Focho aan haar zij; en al haar lang verkropt wee, de smarten
van 't verleden en de smarten van het tegenwoordige, alles werd in haar omgewoeld,
en welde uit de diepten van haar hart, in tranen en in zuchten op. Nog nooit had ze
zich zo diep ongelukkig gevoeld, rampzalig van al het verenigde wee van gans haar
leven, rampzalig als ware de kiem van alle geluk voor eeuwig in haar binnenste
gedood. In een snelle aaneenschakeling van herinneringen herleefde zij weer de
bijzonderste gebeurtenissen van haar verleden, en ieder was als een akelig baken van
smart en tranen. Zij weende om haar zachte moeder, die zij nooit gekend had, en om
haar zo goede, opgeruimde, levenslustige vader, die haar op zijn sterfbed, in zijn
laatste, tedere omhelzing, ‘ma fille, ma pauvre jolie fille’ genoemd had. Zij weende
om haar kleurloze, eenzame jeugd in het klooster, en om haar treurig leven van wees,
onderworpen aan de grillen van een harde, stiefmoederlijke tante. Zij weende vooral
om haar gedwarsboomde liefde voor Alexis en de afgrijselijke onmeedogendheid
van
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mejuffrouw de Stoumont, die weigerde haar nog langer onder haar dak te houden,
die haar wegjoeg, alleen, zonder bestaansmiddelen en zonder verblijfplaats, indien
zij niet gehoorzaamde aan haar bevel, indien zij met Harold d'Ohain niet wilde
trouwen.
Trouwen met mijnheer d'Ohain!... Deze vernielende gedachte droogde plotseling
haar tranen; zij huiverde en haar ogen zetten zich uit van angst, als op iets gruwelijks
gevestigd!...
Neen, neen... o, neen, neen, hem zou ze niet huwen... Al de sympathie, gemengd
met medelijden en belangstelling, die zij in de goedheid van haar hart en de
overeenkomst van haar eigen lijden met het zijne een ogenblik voor hem gevoeld
had, was uit haar geweken, eensklaps veranderd in antipathie en afkeer, bij dit
onverwachte, ongemotiveerde dingen naar haar hand. Zij meende daarin een verraad,
een hatelijke huichelarij, heel een duister komplot van valsheid en berekening te
ontdekken, waarvan zij het slachtoffer zou zijn; en nu was het eenmaal in haar een
wilde opwelling van zelfverdediging en tegenstand, een meer en meer hardnekkig
wordend besluit ditmaal niet te gehoorzamen, zichzelf ditmaal niet op te offeren,
maar zich integendeel, met een stugge wilskracht, met de opperste macht van de
wanhoop vast te klemmen aan de enige reddingsboei, aan het enig ideaal van haar
leven: haar lief de voor Alexis.
Zij was uit het mos opgerezen en stapte trager voort, de wangen matbleek, de
mooie zachte ogen nog glimmend van de overvloedig gestorte tranen, de borst, vol
diepe zuchten, nu en dan nog zenuwachtig zwoegend, de toegevouwen, witte parasol
schuins op de linkerarm, haar mooie gestalte duidelijk uitkomend tegen het lichtgroen
van de jonge lariksen, in het bleekgrijs wollen kleed met zwarte passementen, dat
ze die middag droeg. Focho rende haar zachtkens langs de rand van de sloot vooruit,
in de glimmend-rillende schommeling van zijn rosbruine huid met kwispelende staart
en langharige oren; 't gezang van de vogels, opstijgend in de verkwikkende aroma's
van 't herlevend woud, vergezelde haar eenzame, weemoedige tocht. En van lieverlede
kwam er in haar een kalmte, een gevoel van bijna zachte loomheid.
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Als in een trage, wondere gedaanteverwisseling, waarvan zij innig de verzoenende
zoetheid besefte, week de geleden smart van haar weg en werd haar geschokt gemoed
langzamerhand weer vatbaar voor gewaarwordingen van geluk en tederheid.
Zij onderging eensklaps de scherpe sensatie, ver, o, heel, heel ver te zijn van het
Blauwhuis en van de smarten die haar uit 't kasteel verdreven hadden. Haar stap was
nog vertraagd en instinctmatig bleef zij af en toe stilstaan, om het haar omringend
schouwspel van de herlevende Natuur te bewonderen.
Wat waren ze heerlijk en ontroerend die uitgestrekte bossen, waarin ze zo vaak,
tijdens haar vroegere jeugd, met de meisjes van de tuinman gespeeld en gezworven
had, en die ze nu voor de eerste maal na jaren terug bezocht, in al de luister van hun
lentepracht. Op de eenzame plaats waar ze zich thans bevond had het woud niet enkel
de ietwat eentonige, strenge schoonheid van de twee uitsluitende schakeringen: zwart
en groen, die de kleuren zijn van de dennen en van de lariksen; een aantal andere
boomsoorten: eiken, beuken, essen groeiden er op mos- en grastapijten, bezaaid met
wilde bloemen, in een overvloedige weelderigheid. Naar alle kanten strekten zich
verrassende gezichten uit: hier een half uitgeroeid beukenbos, de lange, grijze, gladde,
aan hun doorgezaagde basis als het ware oranjekleurig geverfde stammen, dwars en
schuins tussen de nog rechtstaande bomen neergeveld; dáár een dicht dennenwoud,
zwart en ondoordringbaar als een vierkante inktvlek, omringd van eenzame, nog
bladerloze eikenlanen; ginds verder, aan een reusachtige clairière gelijk, een
uitgestrektheid waar geen boom meer groeide, waar niets meer woekerde dan één
overtollige dooreenstrengeling van bramen, kamperfoelie en andere slingerplanten,
met de ertussen opschietende, prachtige, waaiervormige varens, gele sleutelbloemen
en witte anemonen, wilde viooltjes en narcissen, al de bloemen en kruiden die tieren
in de vochtige schaduw van de wouden. Dan waren er ook brede groepen eiken en
heesters, waaraan nog hier en daar de droge blaren van het vorig jaar hingen, als
vlekken van geroest klatergoud; groepen van berken, gans groen
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reeds, van een doorschijnend goudgroen, ieder rond blaadje van schier gelijke grootte
en, als het ware afzonderlijk, door een kundige hand gedreven; groepen van brem,
in volle prachtige bloei, vloeiend in lange, verre strepen tussen het somber groen,
als een lava van louter goud. En overal, als lijst en horizon, als reliëf en als grond
was het de zee van de lariksbossen, van de wonderlijke slanke bomen, die hun takken
uitstrekken als gracieuze armen, gekleed in mouwen van groene afhangende kant,
en wier verenigde massa's golvingen en diepten vormden van een effen, eentonig
groen, brede vlekken van schelgroene, van groengroene uitgestrektheid, die, in 't
verschiet, onder de wemeling van de zonnestralen, zich met onbeschrijfbare tinten
van vaporeus, etherisch grijs en blauw bedekten.
En hoe verder Nina ging, hoe inniger haar de sensatie bekroop, in een wereld te
treden die zij nog niet kende. Langzamerhand, bij het waarnemen van de herleving
van die ganse wonderbare Natuur, rees, als een almachtig stijgende lenteadem, een
vreemde kwelling in haar op; werden, in de diepten van haar gemoed, lang
onderdrukte opwellingen van jeugd en geluk weer opgewekt. Haar gedroogde ogen
schitterden met een glans van geestdrift; haar hoofd duizelde, als dronken door de
bedwelmende geuren van het woud; haar benauwde longen openden zich wijder en
wijder tot de reine lucht, in een dringende, gulzige behoefte 't geluk en de herleving
op te slurpen, die om haar heen zo overtollig tierden, en waar haar jeugd en haar
schoonheid haar recht toe gaven. Schoon! o, ja, zij was schoon, zij voelde dat ze 't
was! Fris, jong en schoon, vol levenslust gelijk die zachte, herlevende lente, gelijk
die heerlijke wouden, gans badend in goudblond licht, gans vol van hun atmosfeer
van overtollige weelde, van overtollige liefde en sereen geluk, onder de goddelijk
zoete streling van die prachtige lentezon!
Langzamer stapte zij vooruit, de linkerhand op haar kloppend hart gedrukt, een
vreesachtig verlangen op het gelaat, haar witte parasol zacht slepend over het
goudgetinte mos. Soms glipte haar voet even uit over het zacht-fijne gras, soms bleef
de rand van haar rok haken aan een braam, spannend de reine plooien van de stof.
Toen keerde zij zich half
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om, en, lichtkens schuin neigend, maakte ze zich los, met 't beeldig schoon gebaar
van een schuwe godin, blozend voor een ontheiligende aanraking. Focho rende weer
aan haar zij, in de zacht rillende glinstering van zijn rosbruine huid; en, in die lijst
van lentepracht, waren zij samen als een levend tafereel van ideale en bijna
immateriële schoonheid.
En plotseling, met een ongelooflijke kracht en helderheid, rees het beeld van Alexis
weer voor haar op. Zij schrikte er haast van, het kwam haar voor alsof hij daar ineens
vóór haar was verrezen, alsof hij smekend tot haar gesproken, alsof hij haar omhelsd
had. Een gloed van schaamte kleurde hevig haar wangen, een vlam van hartstocht
straalde uit haar bezielde ogen; zij werd plotseling overweldigd door de wilde behoefte
hem werkelijk terug te zien, werkelijk door hem gekust en aan zijn hart gedrukt te
worden. Geen redeneringskracht was tegen die overheersende begeerte bestand; dat
steeg in haar op en doordrong haar gelijk het jeugdig sap in de planten, gelijk de
sleutelbloemen en viooltjes, die optierden aan de rand van de heldere sloten, gelijk
de drukke, blonde opzwelling van de late lenteknoppen, die ook tot bladeren en
vruchten wilden opgroeien.
Zij was zijdelings in de laan blijven stilstaan, tegen een beuk geleund, als duizelig
onder de slag van deze te sterke emotie, tot zwijmens toe bedwelmd door de al te
troeblante geuren van de lentegewassen, door de al te ontroerende streling van die
zachte lucht, goudwemelend, goudtintelend van als het ware gevaporiseerde
zonnestralen. Een oude grauwe stenen bank, als een grafzerk half verborgen onder
dooreengestrengelde klimopranken en kamperfoelie, stond enkele passen van daar;
zij liet er zich op neerglijden, versmachtend, de ogen dicht, de lippen zuchtend open,
de beide handen op haar hart gedrukt.
Och God! zij wilde hem terugzien, zij moest hem terugzien! Nu voelde zij deze
behoefte als een vlijmsteek, met een scherpte die geen uitstel meer duldde. Zij wilde,
zij moest opnieuw gelukkig worden; haar gemoed wilde in overeenstemming zijn
met die wonderlijke, herlevende Natuur, die haar toeriep ook gelukkig, bloeiend en
schoon te zijn als zij. Alleen met hem, bedwelmd door volzalig genot,
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geleund op de arm waarmee hij haar middel zou omstrengelen, wilde zij in die
prachtige lanen wandelen, sidderend van emotie en bewondering bij het waarnemen
van de heerlijke Schepping, oplevend met hem in lente-en-hernieuwing. Bij elke
stap, in ieder voorwerp en in ieder tafereel; in de serene majesteit van 't groenend
woud, dat doorschijnend goudgroen schitterde in het oranjekleurig gouden westen;
in 't nederig viooltje, lachend als een klein blauw vlindertje tussen het groenfluwelen
mos; tot in het nietigste grashalmpje, opschietend, dronken van lucht en levenslust
tussen de bramen, overal en in alles, in miljoenenvoudige afwisselingen wilde zij
zien, ontdekken en genieten, het aanbiddelijk symbool van hun enige liefde.
O! hem weerzien! hem weerzien...! Zuchtend op de oude bank gezeten, de lippen
fluisterend, de dichte ogen zwellend van tranen, en haar rechterhand werktuiglijk,
in een trage, gladde, steeds herhaalde beweging de kop van Focho strelend, die, moe
van 't rennen, zich hijgend naast haar had neergevleid, beraamde zij een middel om
hem weer te zien, om al haar lange smarten in een blijvend en volmaakt geluk te
doen veranderen. De zon neeg langzaam naar het westen, in een heerlijke goudglans,
waarop het jeugdig, doorschijnend groen van de wouden zich met een meer en meer
onvergelijkelijk grootse luister aftekende. Een vage schaduw, licht als een nevel,
zweefde reeds over de dromerig wegdoezelende verten; en, door de ijle atmosfeer,
onder een hemelboog van langzaam verdonkerend blauw, waarin reeds hier en daar
een zilveren ster begon te tintelen, dreef soms, hoog in de lucht, een wilde vogel, die
statig, in trage, brede vleugelslag, met een scherptrillende gil naar zijn nest
terugkeerde. Hoger nog, bijna onzichtbaar, dwarrelden hele benden zwaluwen, in
een lang, en fijn, en onvermoeid geschreeuw, door het azuur hun eindeloze cirkels
trekkend.
En in die bedwelmende extase van de langzaam invallende nacht, werd het in Nina
als een onweerstaanbare suggestie, haar met zacht aandringen toegefluisterd. Het
kwam haar voor alsof een etherische, hemelse stem, de almachtig-overtuigende stem
van een zachte, onzichtbare godheid, haar in het oor fluisterde, met een streling die
haar deed rillen, die
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haar weerloos en bovenmenselijk gelukkig maakte: ‘Ga, en zie hem terug; ga hem
vinden waar hij elke nacht op u wacht, zuchtend van smart en verlangen. Deel hem
de folteringen van uw ziel mede, leg uw hoofd aan zijn borst, laat u door hem
liefkozen en troosten, laat hem u zeggen wat ‘gij beiden doen moet om de tegenspoed
te tarten, om gelukkig te zijn.’
De stem sprak steeds luider in haar, drong haar aan de oproep te gehoorzamen.
Een lauwe ademtocht streelde haar de hals, deed haar hoofd buigen. Zij wankelde,
de handen dwalend als om een steun te zoeken, de boezem zwoegend, door de half
ontsloten lippen zwakke zuchten uitend.
En eensklaps werd de laatste verdedigingskracht als het ware uit haar losgerukt.
Zij rees verwilderd op, als door een fysieke aanraking beroerd, staarde bleek, angstig,
om zich heen. En, de vergrote ogen donker, de stap gejaagd en vastberaden, een vast
besluit op het gelaat, verliet zij de laan en het woud, in het versnellend froefroe van
haar over het mos slepend grijs kleed.
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V
Zij kwam in het park terug, ging voorbij het huisje van de tuinman, het Romanie,
die naast het venster zat, door een wenk verstaan, dat zij haar dringend wilde spreken.
Zij trad tersluiks in de moestuin, hield er zich onbeweeglijk naast de haag
verscholen. En zodra het hoveniersmeisje bij haar kwam, snikte zij, angstig, ontsteld,
met een sidderende stem:
- Romanie, men wil mij dwingen met de zoon van de baron te trouwen; en ik wil
niet, ik kán niet. Ik bemin alleen en uitsluitend Alexis, en ik wil, ik moet hem terugzien
om met hem te spreken. Denkt ge dat hij nog steeds elke nacht aan 't uiteinde van 't
park op mij komt wachten? Denkt ge dat hij er lieden ook zijn zal, en wilt ge mij
erheen vergezellen, deze nacht, als allen op 't kasteel en in uw huis slapen?
De jonge meid, ietwat onthutst, staarde haar diep ontroerde meesteres een ogenblik
sprakeloos, met ronde ogen, aan. Een spoedig bedwongen gebaar van schrik ontsnapte
haar; zij antwoordde, op een doffe, vlugge toon, na enkele seconden aarzelend
stilzwijgen:
- Ja,... ja,... dat wil ik voor u doen;... doch laten wij zeer, zeer voorzichtig zijn.
Moest uw tante er het minste van vermoeden, het zou onze ondergang zijn.
Nina vouwde wanhopig smekend haar handen samen, net als had Romanie haar
hulp geweigerd.
- O, doe het, doe het voor mij, goede Romanie, snikte zij. - Doe het, en mijn leven
lang zal ik er u dankbaar voor zijn en ook voor úw geluk zorgen. Alleen durf ik het
niet wagen, en 'k wil en 'k moet hem nochtans weerzien. Zeg, Romanie, gij zult het
doen, nietwaar? Zeg, denkt ge toch niet, dat hij ook deze nacht daarheen zal komen?
- O, ja, komen zal hij; gij weet wel dat hij elke nacht terug-
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komt, dat hij gezworen heeft te komen totdat gij eens bij hem geweest zijt. Maar
wacht: 'k zal even naar zijn huis lopen, opdat er geen de minste twijfel zou zijn, opdat
hij weten zou dat hij moet komen.
- Neen neen, o neen, dát niet, viel Nina, blozend van schaamte, haar in de rede. Laat hem geen tijding geworden, laat hem vanzelf komen, en kom mij halen om
halfelf onder mijn venster. Ik zal u zien en dadelijk mijn kamer verlaten. Samen
zullen wij erheen lopen en ik zal ondervinden of hij mij waarlijk zo liefheeft.
't Gelaat ernstig, in gedempte woorden, stemde het tuinmansmeisje nogmaals toe.
Nina drukte haar koortsachtig de beide handen en haastig verlieten zij elkaar.
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VI
- Pss...t!... hm...!
Sidderend staande aan haar open venster, zag Nina in de duisternis een trage,
omzichtige schaduw uit het zwart van een bosje rododendrons komen, en, dwars
over het gras, tot de achtergevel van het kasteel naderen. Zij boog voorover, de beide
handen op de lage, ijzeren balustrade geleund; zij murmelde in de stille nacht, met
een trage, haast onhoorbare stem:
- Romanie, zijt gij het?
- Ja.
- Goed. Wacht even. Ik kom.
Zij sloot zachtkens het venster en liep op de tenen naar de deur. Zij had deze
opzettelijk op een kiertje gelaten; zij opende ze geheel zonder het minste geluid, trad
over de drempel, duwde ze weer toe met eindeloze omzichtigheid, en wendde zich
tot de trap.
Vóór haar, op 't trapportaal, verrees, streng en hoog in de duisternis, als het
staalkoud en trots gelaat van haar tante zelf, de gesloten deur van mejuffrouw de
Stoumonts slaapkamer. Nina, meer dood dan levend, boog het hoofd van schaamte,
toch onweerstaanbaar aangetrokken tot de ontmoeting, waar de dringende wil van
haar hart haar heendreef. Langzaam, langzaam, elk ogenblik stilhoudend en hijgend
van schrik voor de verraderlijke geluiden die toch, ondanks alle voorzorgen, haar
minste bewegingen in het slapend kasteel verwekten, daalde zij, in 't donker, de trap
af. Zij hijgde sterker, de mond halfopen, het angstzweet op 't voorhoofd, soms meer
dan een minuut stilhoudend om te verademen, het hart zó hevig bonzend, dat zij het
bij elke slag meende te voelen barsten, de wijd opengesperde ogen in de duisternis
gevestigd op de weldra niet meer zichtbare
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deur van haar tante, die zij toch elk ogenblik krakend dacht te horen openvliegen,
met de verpletterende verschijning van de, van verontwaardiging verstomde oude
jonkvrouw, op de drempel.
Eindelijk was zij toch beneden, in de vestibule. Zij verademde er een lange poos,
de ogen steeds angstig wijd open, de hand, om het geluid van haar hijgende
ademhaling te smoren, op de mond gedrukt, in een roerloze, bang-luisterende houding.
Dan, haar kleine schoentjes in de hand, gleed zij weg onder de trap, naar de
keukendeur.
Het nam haar ettelijke minuten om die te openen en weer te sluiten. In haar
afgrijselijke schrik op heterdaad betrapt te worden, ging zij bijna met de omzichtige
ervarenheid van een doorslepen dief te werk. Zij ontstak een van de lucifertjes,
waarvan zij zich uit voorzorg voorzien had, doorkruiste snel, bij 't licht van het
blauwachtig vlammetje, de ruime keuken met haar glimmende pannen, waar het
getiktak van de klok in de stilte van de nacht schrikwekkend luid klonk, en legde
haar zachte, witte, bevende hand op de ruwe grendel van de achterdeur. Het ogenblik
daarna was ze buiten, bijna in zwijming hangend aan de arm van Romanie, die, ook
gans bevend, haar stil en haastig in het donker van een allee meesleepte.
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VII
Zij liepen huiverend, snel vooruit, omarmd gelijk twee zusters, niet meer denkend
aan maatschappelijke afstanden of conventies, in die angstige vlucht, die ze beiden,
als tot één en hetzelfde doel, voortstuwde. De nacht was balsemgeurig en sereen,
tevens helder en somber, van een ongeëvenaarde plechtigheid en schoonheid, onder
de donkerblauwe hemelboog tintelend van miljoenen en miljoenen sterren. Links,
in 't zwart van de hoge ceders, zong, met een prachtig-galmende stem, de nachtegaal,
die Nina zoveel nachten hoorde; in de verte, verspreid onder de lovers van de
omringende bossen, antwoordden andere nachtegalen. En in de zwevende aroma's
van de meinacht walmden soms sterke, bijna storend-ontroerende geuren: de geuren
van bloeiende perken azalea's en jasmijnen, waar de meisjes voorbijliepen, zonder
ze te zien.
- Och God!... wat klopt mijn hart toch wild! sprak Nina, met een droogslikkende
stem. - Als hij daar nu toch maar is;... als ik nu toch al mijn moeite maar niet
vruchteloos gedaan heb!
- Hij zál er zijn, antwoordde Romanie hijgend. - Ik weet het, dat hij er zal zijn.
En eensklaps het geheim verradend dat haar op het hart lag:
- Ik weet dat hij er zijn zal, want ik ben hem tóch gaan verwittigen, voegde zij
erbij.
- O, Romanie, Romanie, hoe hebt ge dat durven doen, na mijn verbod! riep Nina
dof, met verwilderde ogen een ogenblik palstil houdend.
Doch haar verwijt was eerder geveinsd dan ernstig gemeend. Zij bezat de morele
kracht niet meer zich hierover te schamen zij snelde schier onmiddellijk weer met
Romanie voor-
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uit, zonder er zich verder om te bekreunen door welke middelen zij het doel bereiken
zou, waartoe een onweerstaan bare, geen redenering meer duldende macht, haar nu
drong Bijna bewusteloos, als in een droom, geraakte zij aan 't uiteinde van het park.
Zij voelde zich werktuiglijk, de ogen dicht, door Romanie schier gedragen, het
heuveltje opklimmen, langs de overzijde afdalen. Een geroeste grendel knarste
gedempt, het ijzeren hekje ging open, en zij viel waggelend tussen twee uitgetrekte
armen, die haar terstond omstrengelden in een zinneloos-hartstochtelijke knelling,
terwijl een mond zich op haar lippen drukte, in een overweldigende uiting van zuchten
en van kussen.
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VIII
Hij had haar in zijn armen van de aarde opgetild, hij had haar, nauw omstrengeld,
enkele passen ver langs het strookje gras gedragen, tot aan een gevelde eik, waarop
hij met haar ging zitten. En, flauw van ontroering, in een houding van opperste,
onuitsprekelijk zachte en reine volzaligheid, lag zij aan zijn borst, terwijl Romanie,
onzichtbaar in de duisternis van de bomen, roerloos naast het ijzeren hekje van het
park was blijven stilstaan. En zonder te spreken, zonder de kracht te hebben om te
spreken, kuste en kuste hij haar maar altijd voort, kuste hij haar als een waanzinnige,
haast niet meer wetend wat hij deed.
En zij, zij was als zieltogend; als stervend van een dood zachter dan het zachtste
leven. Zij hield haar beide armen om zijn hals geslagen, geslagen zonder knelling,
als hangend aan iets hemels, terwijl, in de overmaat van haar volzaligheid, zelfs geen
zucht meer van haar lippen kwam; terwijl, uit haar gesloten ogen, zelfs geen traan
meer vloeide. Zij kon ternauwernood nog ademhalen; zij was weerloos, levenloos
van geluk.
Hijzelf moest haar weldra uit haar bedwelming wakkerschudden. Hij tilde haar
zacht op, zette haar naast zich op de boom; en, zijn sidderende armen eng om haar
middel geslagen, sprak hij nu met een doffe, dringende, telkens door droge slikken
onderbroken stem:
- O, Nina, Nina, o mijn mooie, lieve Nina, zijt ge toch eindelijk gekomen!... Is 't
toch een werkelijkheid en niet een droom, dat gij hier zijt, dat gij hier zit, hier, in
mijn armen, in de ontroerende eenzaamheid van de nacht!... O, Nina, lieve, lieve
Nina, verlaten wij toch nooit elkander meer!... Zeg, Nina, wilt ge?... Wilt ge mij
beloven, mij zweren elkander nooit meer te verlaten?
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Zij zuchtte zwaar, streek zich de hand over het voorhoofd, langzamerhand tot het
bewustzijn terugkerend. En plotseling, op haar beurt, sloeg zij hem tederlijk de armen
om de hals en viel haar hoofd wenend op zijn borst, terwijl zij zuchtte:
- O, ik bemin u, Alexis, ik bemin u! En ik ben zó ontroerd, tevens zo innig zacht
en diep-treurig ontroerd! Ik voel mij zó gelukkig en tevens zó rampzalig! Het komt
me voor alsof ik niet meer leefde, alsof ik mijzelf niet meer toebehoorde! O, ik kan
u niet zeggen wat ik al gevoel; ik kan niet, ik weet het niet!
Met een schorre, sombere, bijna ruwe stem, terwijl hij haar een weinig van zich
verwijderde, om haar in de vreemde schemering van het sterrenlicht te aanschouwen,
sprak hij: - Zult gij de andere huwen, hij, die uw hand gevraagd heeft? Romanie heeft
mij gezegd dat hij ze vraagde!...
- Hem!... nooit! riep ze krachtig, zich wild weer oprichtend.
Zij huiverde door al haar ledematen, en, ondanks de duisternis van de nacht, zag
hij haar doodsbleek worden.
- Nooit!... o, neen neen, nooit, herhaalde zij wanhopig, wenend in zijn armen
zinkend.
Met een koorstachtige haast en een hardnekkige inspanningskracht om toch, in
zijn overweldigende emotie, helder en kalm van geest te blijven, voer hij voort:
- Luister, Nina: wij beminnen elkaar zó innig, dat wij ervan sterven zullen indien
wij voortdurend van elkaar gescheiden moeten leven. Welnu, Nina, als men elkander
zó vurig liefheeft en dat men zó vreselijk veel lijdt, hoeft men zich niet langer door
wereldse conventies en onmenselijke hinderpalen te laten dwarsbomen en
onderdrukken. Men heeft het recht en zelfs de plicht er overheen te stappen, Men
wordt aangerand en men verdedigt zijn leven. Men is in staat van natuurlijke
zelfverdediging. Luister, Nina: wij zijn nu eindelijk samen; wij genieten het hoogste
geluk van de vereniging; verlaten wij elkaar niet meer. Laat ons vluchten, 't is ons
recht! Ik heb er terstond aan gedacht, ik heb terstond gevoeld hoe beslissend deze
nacht voor ons wezen zou, en 'k heb de nodige maatregelen genomen, 'k heb alles
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geschikt, alles voorzien. Dáár, op de steenweg, achter het bos, wacht mijn coupé,
met twee vlugge paarden bespannen. Kom er met mij heen, Nina, en vlucht met mij.
Laat ons vluchten, vluchten dwars door de stille wouden heen, tot aan de verre stad.
Stellen wij het volbracht feit van de vrije beschikking over ons levenslot tussen ons
en hen, die ons ongeluk willen! Morgen vroeg, met de dageraad, zodra wij in
veiligheid zijn, zal ik een telegrafisch bericht aan uw tante sturen, haar zeggen wat
wij gedaan hebben en waar wij zijn, en een laatste maal haar toestemming tot ons
huwelijk afsmeken. Wij hebben niets te verbergen, niets te vrezen, ons voor niets te
schamen. Onze liefde is edel en groot; wij hebben het recht, wij hebben de plicht zo
te handelen! Kom.
Hij was opgestaan, hij had haar insgelijks doen opstaan en hield haar nog nauwer
tegen zich aangedrukt, in een steeds hardnekkiger wilskracht, als om bezit van haar
te nemen, als om haar te beletten hem nog te ontsnappen. En zachtkens, bijna
bewusteloos, liet zij zich werktuiglijk door hem meeslepen, voelde zij zich met hem
zweven als op een stroom, die hen beiden voerde, naar hun enig geluk. Eerst na een
poos scheen zij weer tot bewustzijn te komen:
- O, Alexis, ik durf niet, ik durf niet. 't Is slecht, 't is boos wat ge mij wilt doen
uitvoeren. 't Is slecht, en ik heb de kracht niet meer tegenstand te bieden. Romanie!
Romanie! Waar is Romanie?... Neen, neen, laat mij, ik wil Romanie zien!
Het hoveniersmeisje kwam uit de duistere schaduw van de bomen en naderde haar
jonge meesteres.
- O, Romanie, verlaat mij niet, blijf bij mij! Kom! kom! gij moet bij mij blijven!
Opnieuw wist ze niet meer wat zij zegde, wat zij deed; opnieuw, bezwijmend van
emotie en van liefde liet zij zich werktuiglijk meeslepen, onweerstaanbaar
aangetrokken tot haar noodlot, machteloos leunend tegen de borst van Alexis, die
haar overweldigde met smekingen en kussen, terwijl haar rechterhand krampachtig
vastgekneld was aan de arm van Romanie, die zij met zich meetrok. Zij kwamen
weldra op de steenweg, vonden 't somber rijtuig, met de koetsier
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naast de paarden.
In een uiterste omhelzing hief hij haar van de grond en droeg haar in de coupé.
- Romanie! Romanie! schreeuwde zij in een laatste opwelling van zelfbewustzijn.
De jonge meid stond bevend naast het portier, hevig ontsteld door die onvoorziene
schaking, waarin men haar dwong een rol te spelen.
Met een dringende stem riep Alexis haar vanuit het rijtuig toe:
- Stijg op de bok, naast de koetsier, Romanie!
- O, mijnheer, ik durf niet, ik durf niet! 't Is de ondergang van mijn ouders; zij
zullen schandelijk uit het kasteel weggejaagd worden! schreide zij, sidderend van
angst.
- Wees gerust, 'k zal voor u allen zorgen; 'k zal u allen rijk en gelukkig maken!
riep hij koortsig. - Klim op de bok, Romanie, o, ik smeek u, ik smeek u, klim op de
bok!
Werktuiglijk dan, niet geheel beseffend wat ze deed, steeg het meisje naast de
koetsier, terwijl Alexis het portier dichtsloeg.
En in gestrekte draf snelde het rijtuig door de nacht.
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IX
Dan, ondanks zijn onbeschrijflijke ontroering, kreeg de jongeman een zeer heldere
intuïtie, een allesoverweldigend voorgevoel. Hij voelde zich gekomen op het punt,
heel op het uiterste punt het geluk te bezitten, met nog één enkele af te leggen etappe,
maar de hardste, de beslissende: deze, welke de kelk scheidt van de lippen. En de
omstandigheden van die nachtelijke schaking waren ál te abnormaal, te onvoorzien
en intens-hartstochtelijk geweest, dan dat hij niet, in dit uiterst decisief ogenblik, van
Nina een laatste en hevige reactie zou te vrezen hebben.
O, indien ze zo nog maar een halfuur, als nu, bewusteloos in zijn armen kon blijven
liggen, vergetend de tijd en de werkelijkheid van het leven, terwijl de paarden, in
hun dolle rit, haar voortdurend door de mysterieuze zwarte bossen zouden voeren,
o, dan zou hij gered zijn, dan zouden zij alle twee gered en, hun leven lang, gelukkig
zijn!
Maar langzamerhand voelde hij haar tot bewustzijn terugkomen. Hij voelde het
vóór zij een beweging gemaakt had, vóór zij een woord gefluisterd had, aan een soort
van pijnlijk-magnetische stroom, die hij, in haar schijnbare levenloosheid, uit haar
voelde opstijgen, en zich aan hem mededelen. Hij voelde dat de reactie komen zou,
overhevig, en dat hij een bovenmenselijke kracht zou nodig hebben om die beslist
te overwinnen.
Zonder haar te durven aanschouwen in de schemering van het door de lantarens
inwendig flauw verlichte rijtuig, voelde hij haar langzaam weer de ogen openen,
voelde hij de angst van haar verwilderde, zoekende blik. Een soort superstitieuze
schrik bekroop hem, hij begon te beven als een blad, hij knelde haar vuriger en vuriger
in zijn armen en bedekte instinctmatig met zijn ene hand haar ogen, als om
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haar te beletten de werkelijkheid te ontwaren, tot het besef van de werkelijkheid
terug te komen. Maar tevergeefs: de angst woelde heviger in haar; zij worstelde zich
weldra uit zijn omarming los, rees half op, keek door de zwarte ramen, vroeg, met
een trillende stem, in het gedruis van de ratelende wielen:
- Alexis, waar zijn we?
- Wij zijn reeds ver, liefste, reeds heel, heel ver, bijna dwars door de lariksbossen,
antwoordde hij dof.
Zij had zich geheel en al uit haar bedwelming wakker geschud en zat aan zijn zijde
op de kussens, nog slechts in fysieke aanraking met hem door haar rechterhand, die
hij voortdurend, in een steeds angstiger, koortsachtiger knelling, tegen zich aan bleef
drukken.
Hij voer voort, de stem trillend, zacht smekend:
- Nog een uurtje rennen en wij zijn te Brugge, liefste. En zodra aangekomen stuur
ik een depêche aan uw tante. Ik zweer het, liefste, ik zal het doen. Ik zweer u dat ik
eerlijk en rechtschapen met u zal handelen.
Hij huiverde sterker, hij verwarde zich in zijn woorden, vol wanhoop beseffend
dat zij meer en meer aan zijn invloed ontsnapte, dat de geduchte reactie kwam,
onvermijdbaar, onweerstaanbaar, overweldigend.
En plotseling, bleek van afschuw, de borst hijgend en zwoegend, riep zij angstig:
- O neen, neen, Alexis! 't Is slecht wat we doen! 't Is boos, 't is schandelijk! Laat
ons terugkeren!
De slag, ofschoon verwacht, trof hem zo smartelijk, dat hij achterover op de kussens
zeeg, onbekwaam nog een woord te spreken.
Maar in haar eigen verwildering scheen ze dit zelfs niet op te merken. Ze stond
half op in de wild rennende coupé, de ogen door het raam gevestigd op de onduidelijk
verlichte gestalten van de koetsier en Romanie, poogde tevergeefs zich rekenschap
te geven waar zij was, keerde zich plotseling weer om en riep, huilend, terwijl zij
Alexis heftig bij de arm vatte:
- Neen neen, Alexis, neen neen neen neen, ik wil niet, ik wil niet! Doe uw paarden
stilhouden! Doe het! Ik beveel
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u de paarden te doen stilhouden of 'k zal u eeuwig haten! Nina...! O, Nina! Nina!
Nina...!
Hij was in 't rijtuig vóór haar voeten neergezegen, hij hield haar wanhopig in zijn
beide verwilderde armen omstrengeld, en zuchtend en wenend kuste hij haar handen,
haar lippen, in gehorte, hartverscheurende woorden haar smekend, toch niet terug te
keren, toch bij hem te blijven, toch voort met hem te vluchten en altijd, altijd samen
gelukkig te zijn. In zijn gefolterde liefde vond hij woorden, smekingen en
stembuigingen van een heerlijke welsprekendheid: zij was niet alleen meer voor hem
de innig geliefde en verlangde vrouw; zij immaterialiseerde zich, zij werd het levende
symbool van het geluk, het Volmaakt Geluk dat iedere sterveling najaagt zonder het
ooit te bezitten, en waaraan hij zich wanhopendkrachtig vastknelde omdat hij het
een ogenblik in zijn bereik meende gevoeld te hebben, omdat hij meende de hemel
op aarde gevoeld, begrepen te hebben. Maar het Geluk, dat enkele ogenblikken in
haar geleefd had, was uit haar geweken om haar terug aan de Werkelijkheid over te
laten. En dringender, dringender verhief het bewustzijn van de Werkelijkheid in haar
de stem, haar tot de Plicht, tot het Lijden terugeisend. De hemel was voor haar
opnieuw gesloten, zij was weer op de aarde gedaald.
Dan, voelend dat haar gemoed met het zijne niet langer overeenstemde, viel hij
zelf, als levenloos, in de Realiteit terug. In de onttovering van het verloren Geluk
had hij noch krachten, noch begeerten meer. Hij opende het raampje, gaf, met een
zwakke stem, aan de koetsier het bevel zijn paarden stil te houden, het rijtuig te doen
keren en terug te gaan... Gedurende de gehele tijd van de terugtocht wisselden zij
bijna geen woord meer. Beiden, uitgeput van smart, zuchtten en weenden, en de
omarming waarmee zij elkander vasthielden, was koud en wanhopig als de knelling
van het onheil. Doch nu was zij de wanhopigste van de twee, zij leed meer door de
hardheid van haar besluit dan hijzelf, haar hoofd zeeg verlamd met steeds heter
vloeiende tranen, op zijn borst, naarmate zij weer tot het Blauwhuis naderden. En
toen het rijtuig in een zandweg tussen twee bossen, stapvoets ging, de af te leggen
afstand aldus nog verkortend,
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sloeg ze plotseling haar beide armen weer om zijn hals, en smeekte met een
weemoedige stem, een stem van sidderende droefheid en onzeggelijke zachtheid:
- O Alexis, wees toch zo treurig, zo rampzalig niet...! Vergeef mij, ik lijd meer
dan gij en vuriger dan ooit heb ik u lief, maar ik durf, ik kan, ik mag niet doen wat
ge mij vraagt!
Hij bleef enige ogenblikken roerloos en zwijgend, als ongevoelig voor haar
strelingen, verzonken in zijn onheilspellende gedachten:
- En nu, sprak hij eindelijk, koel en langzaam..., - nu keert ge naar 't kasteel terug,
nietwaar, om met de andere te trouwen...? Nu is alles tussen ons uit,... nu zal ik u
nooit meer zien,... nooit meer nog iets van u vernemen?
Zij slaakte een kreet van opstand, gefolterd, verontwaardigd: - Hem huwen!...
Nooit,... nooit, dat zweer ik u! riep ze beslist en plechtig, met iets hatends in de stem.
Dit zo heftig verzet bemoedigde hem even een weinig. Doch dadelijk in de afgrond
van zijn wanhoop weer verzonken: - O, om 't even, sprak hij, troosteloos; - aangezien
ge mij toch ook, nooit toebehoren zult.
Een rilling deed haar om zijn hals gestrengelde armen beven, een kramp snoerde
ze enger toe:
- Wie weet,... wie weet! antwoordde zij, als in een straal van schielijk herlevende
hoop.
Het rijtuig had stilgehouden. Alexis opende 't portier, stapte uit, reikte haar de
hand om ook uit te stijgen.
Bedwelmd en stilzwijgend, voorafgegaan van Romanie, volgden zij weer het
paadje, dat, langs de rand van de bossen heen, van de steenweg naar het park liep.
De nacht was in zijn serene zachtheid niet veranderd. Dezelfde lumineuze duisternis
hulde de zwarte wouden in geheimvolle bespiegeling, onder de somberblauwe hemel
flonkerend van sterren: dezelfde balsemgeurige aroma's zweefden in de zachte
atmosfeer; dezelfde nachtegalen, onzichtbaar onder de roerloze lovers, galmden hun
wonderschone heil- en liefdezangen uit. Voortdurend sprakeloos, in benauwde
ontroering, kwamen zij aan het ijzeren hekje. Reeds had Romanie het geopend, reeds
was zij in het park. Dan, in de overmaat van zijn
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smart, en onbekwaam, in dat uiterst ogenblik van 't afscheid, door woorden zijn
gevoelens uit te drukken, zakte hij neer, viel hij stom, als in een bede, vóór haar
voeten in het kille gras op zijn knieën. En langzaam, zachtkens-langzaam haar beide
handen in de zijne nemend, drukte hij er zijn lippen op, bedekte die, in stilte, weer
met tranen en met kussen.
Gedurende verscheidene minuten bleef hij zo, zonder een woord te spreken, steeds
wenend haar handen kussend, als om haar in een laatste extase, al zijn liefde, al zijn
lijden te geven. En vruchteloos poogde zij, kalmer dan hij, hem te bedaren, hem te
troosten; vruchteloos zelfs smeekte zij hem op te staan en haar nog een laatste maal
tederlijk te omhelzen: hij deed het niet, hij kón niet meer, er was in hem geen andere
kracht meer dan om daar weerloos voor haar voeten neergeknield te liggen, om er,
van wanhoop en liefde, in eenzame verlatenheid te kwijnen.
Geschokt tot in het diepste van haar wezen, deed zij hem haast met geweld opstaan,
omhelsde hem zelf en sprak met een sidderende stem:
- Luister, Alexis, ik wil en zal u toebehoren, doch niet op de wijze zoals gij het
deze nacht wilde volbrengen. Ik zal sterk, hardnekkig, onverbiddelijk zijn; niets zal
mij te veel zijn om mijn doel te bereiken. Elke dag, elk uur, elk ogenblik, met een
onvermoeibare halsstarrigheid, zal ik van u spreken, zal ik zeggen dat ik u, u alleen,
bemin, totdat ik eindelijk de toestemming van mijn tante tot ons huwelijk bekom.
Intussen kunt ge mij voortdurend schrijven, ik zal u antwoorden. Maar wees kalm,
o, ik smeek u, wees kalmer, uw wanhoop doodt mij! En nu, tot weerziens. Omhels
me nog eens, zeg dat ge me nog steeds bemint; zeg mij, voor ik heenga, iets zoets,
iets troostends, iets dat mij hoop en sterkte geeft om voort te leven en te strijden in
afwachting van ons geluk.
Toen drukte hij haar zwak in zijn armen en gaf haar een lange, reine kus op mond
en wangen. Maar hij zei niets; hij slaakte enkel een doffe zucht van onzeggelijke
droefheid. Hij kón niet meer spreken.
Hij zag haar in het park verdwijnen, geleund op de schouder van Romanie,
wanhopig en snikkend in de pure nacht.
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X
Blauwhuis, de 16de mei 1895
Mijn lieve Alexis!
In al mijn lijden, na de nacht van liefde en angst, die mij bijna gedood heeft, heb
ik u toch een troostende, bijna een gelukkige tijding mee te delen.
Deze morgen, toen ik, bleek en ziek, met het ontbijt in de eetzaal verscheen, schoof
tante, ijskoud en dedaigneus, mij zonder een woord, zonder een blik, dwars over de
dis, een open brief toe. O! wat een schrik voor mij! Ik twijfelde niet of het was een
anonieme brief, een brief van denonciatie! Wanneer men slecht gehandeld heeft,
nietwaar? dan denkt men overal beschuldiging, blaam, verontwaardiging, afkeer
waar te nemen; men leest zijn misdaad op alle gezichten, in alle blikken, in alle
gebaren... Doch neen, zo was het niet; de brief was wel ondertekend en kwam van
mijnheer Harold d'Ohain de Westdorpe!
Een ernstige, plechtige, treurige brief, gericht aan tante, en waarin de jongeman
zich in woorden van grote spijt en kiesheid excuseerde voor de, door de baron, zijn
vader, gepleegde aanvraag van mijn hand. O, liefste, verbeeld u dat de oude baron,
in zijn vurige begeerte zijn zoon getrouwd te zien, zonder diens toestemming de
huwelijksaanvraag had gedaan! Harold, zo het schijnt, had, na zijn bezoek op 't
Blauwhuis, met nogal veel lof over mij gesproken, en terstond maar had zijn vader
daaruit de gevolgtrekking gemaakt, dat ik eindelijk degene zou zijn, die hij beminnen
kon. Dan, om die kans door de tijd niet te laten verzwakken, heeft hij de zaak willen
bruskeren, denkende dat zijn zoon, te dweepachtig van aard om zelf enige voetstappen
ter verwezenlijking van zijn
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geluk aan te wenden, niet meer zou durven achteruitwijken wanneer zijn vader
eenmaal het aanzoek gedaan had.
Hij is in al zijn verwachtingen teleurgesteld geweest... Toen de oude baron hem
alles bekend gemaakt heeft, is mijnheer Harold buiten zichzelf geraakt van spijt, en
schaamte, en wanhoop, schrijft hij. Ondanks al de liefde en de eerbied welke hij zijn
vader toedraagt, heeft hij hem met de bitterste verwijten overstelpt, en onmiddellijk
de bewuste brief geschreven aan tante: heus een edelmoedige en waardige brief,
waarin hij, om ons niet te kwetsen, de onbezonnen aanvraag van mijnheer d'Ohain
terugneemt in zulke hoogridderlijke woorden, dat ik hem innerlijk, daarvoor alleen,
al mijn, hem ten onrechte onttrokken sympathie, hoogachting, en, ik mag het wel
zeggen, eerbied, dadelijk en ruimschoots teruggegeven heb.
En, om te eindigen, om nog meer ernst en nadruk aan zijn woorden te geven, neemt
hij eerbiedig van ons afscheid. Hij zegt ons dat hij, ondanks de wanhoop van zijn
vader en zijn eigen smart, zich toch beslist moet overgeven aan wat in hem een
heilige, niet langer bedwingbare roeping is: hij vertrekt, hij scheept in te Lissabon,
de zesde van de volgende maand, met nog verscheidene andere missionarissen,
bestemd voor Kongo.
O, liefste, ik kan u niet zeggen wat voor een omwenteling er in mij ontstaan is na
de lezing van die brief, maar plotseling heb ik een goddelijke ingeving gekregen;
een inspiratie die ik vooreerst, maar niet langer dan één enkele seconde, zelfzuchtig
beschouwd heb als een haast onfeilbaar middel om tot mijn zo vurig verlangde doel
te komen, en die ik nu, indien dat gedroomde geluk onbereikbaar blijft, werkelijk
denk uit te voeren. O, lieve, lieve Alexis, wees toch niet boos omdat ik u zo schrijf,
ik voel me zo ellendig, zo rampzalig; ik lijd zoveel en 't is alles uit liefde voor u!
Voortleven als nu is onmogelijk. Noch gij, noch ik kunnen het blijven verdragen.
Met u vluchten!... neen, dát ook niet; ik heb er de moed niet toe, ik zou te ongelukkig
zijn. Ik heb het recht niet tante zulke schande aan te doen; het recht niet haar zo'n
zware ondankbaarheid te betuigen, zij die, weliswaar, soms lastig en grillig is, en
zelfs, in een ogenblik
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van overdreven heftigheid, de niet gemeende bedreiging uitsprak mij uit haar huis
te jagen, maar die mij toch, alleen en arm, bij haar opgenomen en jaren lang voor
mijn onderhoud gezorgd heeft. Neen, liefste, ik kan het niet doen en gij moogt het
mij niet euvel duiden. Ach, ik geloof niet dat de mannen zeker kiesheidsgevoel van
het vrouwenhart begrijpen kunnen. Die smartvolle morele knelling waaronder ik nu
lijd, gij noemt het conventie, vooroordeel, en gij kunt niet bevatten, dat ik, in mijn
nochtans zó sterke en innig-diepe liefde, de kracht niet vind mij daarboven te stellen.
En, ik moet het wel bekennen, in mijzelf, in mijn geest zowel als in mijn hart, spreekt
er soms luid een stem die mij zegt dat gij gelijk hebt. Dan voel ik eenparig met u,
dan volg ik u, dan gehoorzaam ik gedwee aan uw bevelen, dan voert ge over mij een
almachtige heerschappij uit. Maar het duurt niet, het kán niet duren. Weldra komt in
mij de reactie, weldra rijst opnieuw, uit het diepste van mijn wezen, dat ander
onbedwingbaar gevoel, dat gij vooroordeel en conventie noemt, en dat nochtans niets
anders is dan de natuurlijke uiting van dat zo echt vrouwelijk iets, hetwelk wij,
vrouwen; alleen kunnen gevoelen, en de naam van vrouwelijke schaamte draagt. Ik
smeek u, Alexis, wil mij dat gevoel toch nooit ontnemen. Gijzelf, dat weet ik met
zekerheid, zoudt een vrouw niet kunnen liefhebben, die dat niet kende. O, liefste,
denk er toch eens over na. Zulk een gevoel is onze ganse zachtheid, onze frisheid,
onze bekoorlijkheid. Neen, liefste, ik kan niet, ik kán dat niet doen. Helaas! ik kan
niet, en wat blijft er mij nog over als ik toch uw vrouw niet worden mag: sterven of
in een klooster te gaan!
In een klooster gaan!... 't Is die gedachte, die plotseling, na de lezing van mijnheer
Harolds brief, als een goddelijke ingeving tot mij is gekomen. En instinctmatig,
zonder het met mijzelf te overleggen, voelend dat dáár in elk geval het enig redmiddel
lag, heb ik, op een kalme, ernstige, treurige toon tot tante gezegd, terwijl ik haar de
brief teruggaf:
- Tante, ik ook zal hier niet langer blijven... Aangezien het mij niet mogelijk is de
vrouw te worden van de enige man die ik liefheb, heb ik insgelijks besloten tot een
klooster mijn toevlucht te nemen...
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O, liefste, waar ik de moed geput heb haar zo aan te spreken weet ik niet! Wellicht
was het de goddelijke stem, die mij inspireerde, die mij dat zo kalm, zo ernstig, zo
innig-diep deed zeggen. Want er was toch geen atoom van huichelarij noch in mijn
houding, noch in mijn woorden; ik voelde wat ik zegde, ik voelde mij gans veranderd,
ik voelde in mij iets hoogs, iets voortreffelijks, iets plechtigs, dat eerbied inboezemde.
Zo kwam het zeker dat tante onmiddellijk beseft heeft hoe ernstig ik het meende...
Gedurende enkele seconden hebben haar ogen vlammen geschoten en een trek van
minachting heeft haar gelaat verwrongen. Dan is ze zeer bleek geworden, en bevend
is zij opgestaan en uit de eetzaal vertrokken, als was ze bang voor mij. Op de drempel
heeft ze zich omgekeerd, en slechts de kracht gehad mij deze enkele, met een hese
stem geuite woorden toe te snauwen: - Ondankbare! ondankbare! gij zijt het
ondankbaarste schepsel van de wereld!
Sinds heeft ze mij niet meer willen zien. Zij is 's middags niet beneden komen
lunchen, zij heeft zich op haar kamer laten bedienen. Toen Nathalie in de eetzaal
terugkwam, zei ze mij dat tante gehuild had...
O mijn arme lieve vriend, wat zal er nu van ons worden? Ik voel dat wij een uiterst
beslissend tijdstip van ons leven doormaken. Zal de uitkomst goed of slecht zijn? Ik
weet niet hoe het komt, maar soms doet de zo ongewone handelwijze van tante in
mij een sprankje van hoop herleven; soms denk ik, soms kan ik mij niet weerhouden
te denken dat zij zal eindigen met toe te stemmen in ons huwelijk. O! indien dat toch
kon zijn!... Enfin, om het even op welke manier, er moet en er zal een besluit, een
einde aan komen. Zo voort te leven is onmogelijk; hoe meer ik eraan denk hoe inniger
ik voel dat het onmogelijk is, volstrekt onmogelijk.
Ik omhels u teder, liefste, en wacht op een spoedig antwoord.
Uw ongelukkige
Nina
P.S. Zonder ongeval ben ik met Romanie op 't Blauwhuis teruggekeerd, verleden
nacht. Focho heeft een paar malen

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

722
geblaft toen hij ons hoorde komen - gij hebt het ook zeker wel gehoord - maar ik ben
spoedig naar zijn hok gelopen en met een liefkozing heb ik hem bedaard. O, liefste,
wat voor een schrikkelijke en toch heerlijke nacht! 'k Was toch zo ongelukkig, zo
wanhopig toen ik u verliet; wanhopig vooral om uw onzeglijke smart. Hebt ge mij
horen snikken, in de duisternis? Hebt ge mij zien vertrekken, in onmacht geleund
tegen de schouder van die goede Romanie? Braaf meisje, zij weende ook, zij was
bijna zo sterk ontroerd als ikzelf. En onderweg heeft ze mij iets gezegd dat een grote
waarheid is, geloof ik: - O, wij, nederige lieden, zei zij, - maken onszelf zo rampzalig
niet ter wille van de liefde. Onze liefden zijn veel eenvoudiger, veel natuurlijker. O,
liefste, die nacht! die nacht! Ik vraag me soms af of dat alles waarlijk gebeurd is, of
het geen droom is, een tevens hemelszoete en vreselijke droom, iets als een doorleefde
droom. O, vriend, wees goed, wees grootmoedig met mij ik heb van die nachtelijke
ontmoeting, van die vlucht, o, die waanzinnige vlucht in de nacht, dwars door de
stille lariksbossen! toch ondanks alles een onuitwisbaar zachte indruk bewaard, en
't spijt me niet dat het gebeurd is; doch, nog eens, vraag me niet om 't weer te doen:
ik kán niet meer, ik zou ervan sterven, dat voel ik.
Och!... wij zijn toch zo rampzalig dat het misschien nog een geluk zou zijn zo te
sterven.
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XI
Vannelaar, de 18de mei 1895
Lieve Nina,
Dit is wellicht de tiende brief, die ik u, sinds gisteren, begin te schrijven; en alle
heb ik ze, onvoltooid, aan stukken gescheurd, omdat ik in geen enkel erin slaagde,
op een voldoende wijze uit te drukken wat ik zeggen wilde.
Wat ik u, na deze laatste dagen van onnoemelijke foltering, wilde zeggen, was
iets helders, iets eenvoudigs, iets beslissends; iets dat zou zijn als een geplante paal,
als een getrokken grens, als een onoverschrijdbare afgrond tussen ons beiden en een
toestand, waarvan de wreedheid niet langer meer draaglijk is. Doch ik kón er niet
toe komen; het was me niet mogelijk koel en kalm te redeneren; altijd, altijd de hoop
in de foltering, en de foltering in de hoop; de halsstarrige behoefte u toch te bezitten,
die verschrikkelijke, ontembare behoefte tot geluk, welke de mensen zo diep
ongelukkig maakt, barstten in mijn woorden los, als pijlen van staal en van vuur, als
een afgrijzende fanfare van nooden passiekreten.
Enfin, nu ben ik toch een weinig kalmer, bedaarder, koel en helder vastberaden.
Helder vóór mijn ogen verrijst het heerlijk, te bereiken doel. Ik kom er recht op af,
in een uiterste opwelling van wilskracht en hardnekkigheid; en als ik het mis, als het
onverbiddelijk ongenaakbaar blijft voor mij, dan is alles uit, dan sombreer ik, dan
verdwijn ik...
Ik geloof wel dat het de lezing van uw droeve brief is, die mij ook eensklaps een
zo helder en onwankelbaar besluit ingeboezemd heeft. Evenals gij gevoel ik dat wij
een uiterst plechtig en beslissend tijdperk van ons leven doormaken;
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dat de tegenwoordige toestand een omwenteling zal baren, waaruit ons ganse
levensheil, of onze ganse ondergang zal voortkomen.
Lang heb ik de vreemde handelwijze van uw tante overwogen, toen gij haar, na
de lezing van mijnheer Harolds brief, met zoveel fermeteit uw besluit in een klooster
te gaan meegedeeld hebt, en met u geloof ik dat dit voor ons een goed teken mag
heten. Zeker is het dat ge dáár, rechtstreeks en hevig, ‘la corde sensible’, de snaar
van haar zelfzucht, geraakt hebt. Zij is er vreselijk bang voor, uw zachte hulp, die
zachte zorgen, die geen dienstmeid haar ooit geven zal, te moeten missen. Haar
woede, haar smart, haar tranen zijn niets anders dan de laffe strijd van die zelfzucht
tegen haar trots, die koppige trots, die niet meer op een genomen besluit terug wil
komen. Dáárin, misschien, schuilt onze zegepraal. Haar kolossaal egoïsme, dat ons
zo vreselijk heeft doen lijden, is nu, door een rechtvaardige weerwraak, bekwaam
ons te redden.
't Is deze toestand waaruit ik zal trachten voordeel te trekken. Het bepaald en
beslissend uur is geslagen; zonder uitstel wil ik te werk gaan. Ik voel bij intuïtie, dat
uw tante, juist op dit ogenblik, onder de schrikwekkende indruk van de te duchten
gebeurtenis, in staat is te buigen, iets wat ze niet meer doen zou, als gramschap en
smart de tijd zouden gehad hebben, haar hart door een langduriger verbittering te
verstokken. En ziehier welke uiterste poging ik na lange overwegingen besloten heb
te wagen; besloten met een zó stug-hardnekkige beslistheid, dat uw afkeuring, uw
schrik en zelfs uw smekingen en uw eventueel verbod, de uitvoering van dit
vastgenomen plan niet meer zouden kunnen beletten. Ik wil mijn laatste troef spelen,
het geldt voor mij een kwestie van leven of dood; maar ik zal tenminste weten waar
ik mij aan houden kan. En daarenboven, het is nu ook in mij alsof een hogere stem
mij inspireerde, alsof in mij een almachtige stem sprak, die mij beveelt, die mij
dwingt aldus, en, zonder nog enig uitstel, te handelen...
Morgen namiddag, precies om twee uur, zult ge mij door de grote laan op 't Blauwhuis
zien aankomen!...
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Met vastberaden stap, zonder rekening te houden met het verbod van uw tante, die
mij de toegang van 't kasteel ontzegd heeft, zal ik vóór het hek aanbellen, en aan
Nathalie, die mij op de stoep zal tegemoet komen, zeggen, dat ik mejuffrouw de
Stoumont verlang te spreken. Indien deze weigert mij te ontvangen zal ik aandringen;
aandringen met een halsstarrigheid die zich door niets zal laten ontmoedigen;
aandringen tot indringens, tot overweldigens toe, totdat ik tóch ontvangen word. Om
mij van 't Blauwhuis te verwijderen, zal zij, in geval zij werkelijk weigert mij te
ontvangen, geweld moeten gebruiken, mij met geweld moeten doen wegjagen...
Ik zál haar dus zien. En, kalm, in eenvoudige woorden, terwijl ik uit al mijn macht
mijn ontroering zal pogen te bedwingen, zal ik haar nogmaals, met al de eerbied en
al de waardigheid waartoe ik bekwaam ben, mijn onveranderlijke aanvraag, de vraag
om uw hand, herhalen.
Hoogmoedig, majestueus-gebelgd zal ze die afwijzen. Beleefd, ootmoedig zal ik
durven insisteren. Ik zal durven insisteren en durven doen trillen de gevoelige snaar
van haar zelfzucht, die ons zo vreselijk heeft doen lijden en nu de oorzaak van ons
geluk moet worden. Ik zal haar zeggen dat wij met ons beiden zullen zijn om haar
te troosten, te verplegen, indien zij in ons huwelijk wil toestemmen; ik zal haar de
verlatenheid en al wat zij verliezen zou afschilderen, indien gij naar het klooster trekt
en zij alleen moet blijven op het Blauwhuis, met haar ruwe, onhandige meiden. En
'k hoop hierin te slagen. Ja, ja er is ook in mij een inspiratie, een stem die hoog en
machtig spreekt en die mij zegt dat ik zal slagen. Zoniet, dan is alles verloren, zoals
ik u reeds zegde; dan verdwijn, dan sombreer ik. Een laatste maal zal ik u vaarwel
zeggen, en dan voor altijd weggaan. Vraag me niet wat ik doen zal, waar ik gaan zal,
wat er van mij zal worden; om 't even: gij zult mij nooit meer zien, gij zult nooit
meer van mij horen spreken... Zo dicht bij u te leven en te weten dat ik u nooit bezitten
zal, is mij eenvoudig onmogelijk! Ik heb slechts de ogen te sluiten en uw beeld vóór
mijn geest in te roepen; ik heb slechts in verbeelding te gevoelen uw lichaam in mijn
armen, uw zachte lippen op mijn lippen: terstond
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rijst de dubbele eventualiteit van de toekomst - en van de onmiddellijke toekomst met de eenvoudig-onverbiddelijke helderheid van een uniek dilemma in mij op: u te
hebben, of... te verdwijnen. 't Is of vóór mij, recht lopend naar twee antipoden, zich
twee enkele wegen uitstrekken: een van goud en licht, waar men liefheeft; een van
nacht en duisternis, waar men sterft. De levenskracht, voor mij, lost zich voortaan
in één vermogen op: het vermogen van de liefde: al wat geen liefde is, is dood. Ik
voel helder dat God in de mens één enkel greintje van zijn eindeloze grootheid heeft
gelegd: het Vermogen van de Liefde...
Ik had bijna iets vergeten... of, liever, neen, ik vergat het niet: ik dacht het u reeds
gevraagd te hebben, zó innig ben ik overtuigd dat het zou moeten gebeuren. Ik
verlangde dat gij, zo diep overtuigd als ik van de plechtigheid van deze bijeenkomst,
waarin over ons geluk en mijn leven zal beslist worden, mij in de dreef wilde tegemoet
komen, en dat wij beiden, eenstemmig handelend in deze uiterste poging, met
opgeheven hoofd en heldere blik, met de hand in de hand en het hart op de lippen,
vóór uw tante verschenen. Zij zal misschien meer ontroerd dan geërgerd zijn door
onze eerlijke vermetelheid; zij zal misschien de kracht, de onweerstaanbare kracht
van onze beide verenigde harten voelen... Gij wilt, niet waar, Nina?... gij durft? Gij
zult alle gevoel van bedeesdheid en valse schaamte overwinnen? Het moet... voor
ons geluk.
Tot morgen om twee uur dus, in de grote allee. Schrijf me niet meer, 't is nutteloos.
Poog niet mij van mijn vast voornemen te doen afwijken, het is onmogelijk. Zo zeker
als de zon morgen op de aarde zal schijnen, zal ik om twee uur op het Blauwhuis
zijn.
Adieu! Morgen, om dit uur, zal er onherroepelijk over mijn levenslot beslist zijn.
Men zegt soms dat het 't Noodlot is, dat over ons levenslot beschikt; ik voel nu, dat
ik er zelf over beschik, dat ik, voor enkele uren, de macht heb de gebeurtenissen te
doen komen. Of is het de fataliteit die zich meester van mij heeft gemaakt en mij
dwingt aldus te handelen?
Adieu! Tederlijk, tederlijk omhels ik u.
Alexis
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XII
Elf uur. De lentenacht.
Alles is stil op het Blauwhuis. Alle licht is uitgedoofd, allen zijn gaan slapen; allen,
behalve Nina, die, stikkend in haar kamer, wijd haar venster heeft geopend.
Een aanhoudende bries waait in de zachte nacht over de lariksbossen. De
bomenkruinen wiegelen met een lang, eentonig geruis, komend van ver, vanuit de
onbekende diepten van de horizon. De nacht is slechts half duister, de heldere sikkel
van de wassende maan ploegt schuins door vaporeuze wolken, ze telkens spookachtig
met lichtranden uittandend, als een zwevende, elektrische lamp. Uit de zwarte
lovermassa's van het park stijgt, als elke nacht, het plechtig, onvermoeid gezang van
de nachtegalen...
O God! wat is ze toch gelukkig! gelukkig! gelukkig!... Met welk een gezonde
vrijheid, met welke wellust voelt ze haar zo lang benauwde longen zich wijd uitzetten
om die reine lucht, die wind beladen met rauw geurige woudaroma's in te ademen...
Haar ogen schitteren, strak vóór zich in het onbepaalde gevestigd; haar ogen zien
sublieme visioenen van geluk, van onverdeeld, volmaakt geluk.
Met haar beide handen houdt ze zich geleund, geklemd bijna, aan de ijzeren
balustrade van het open venster. Want haar geluk is te groot, zij moet zichzelf
bedwingen, zich weerhouden: zij voelt zich als het ware etherisch, het schijnt haar
soms dat ze gaat zweven, drijven, immaterieel, in die atmosfeer van opperste
volzaligheid, die haar gans omgeeft en doordringt; dat ze zou kunnen vliegen naar
die wonderlijke nachtegaal, die daar zingt in 't zwart van de ceders; en, zonder hem
schuw te maken, hem strelen, hem kussen, hem zeggen als tot een zusterziel: o, zing,
zing nog, zing eeuwigdurend; 't lied dat gij zingt is het ritme van mijn ziel, is de
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serene frisheid, de sublieme poëzie van het Geluk...
Hij is geweest, hij heeft gesproken en gezegepraald!... Het is geen droom, dat is
mogelijk geweest, dat is geschied!... Van ver heeft ze hem zien komen in de dreef,
doodsbleek, vermagerd, plechtig en ceremonieus, maar met de onwankelbaarste
vastberadenheid leesbaar op zijn aangezicht en in zijn houding... Hij is gekomen, hij
heeft vóór het hek aangebeld, en zij, zijzelf, onweerstaanbaar ertoe aangestuwd, is
hem tegemoet gekomen, ook flink en vastberaden ondanks haar onnoembare schrik,
beheerst, overweldigd door zijn beslistheid; onverbiddelijk, zedelijk ertoe gedwongen
te doen, wat hij haar in zijn brief gevraagd, gesuggereerd, bijna bevolen had.
Gezamenlijk, aldus, werktuiglijk, als marionetten in een droom, de een naast de
ander, de een de ander ondersteunend als de wederzijdse, natuurlijke steun van beider
hoogste aspiraties, zijn ze verschenen, hebben ze durven verschijnen in de
tegenwoordigheid van de trotse, norse tante. En zonder zich uit het veld te laten slaan
door de verbaasd-verontwaardigde koelheid van de ontvangst, heeft hij gesproken,
lang en eerbiedig gesproken; hij heeft de gevreesde aanvraag herhaald, 't gelaat
verkleurd, de lippen bevend, de schitterende ogen zwart, maar voortdurend zó vol
van een onwankelbare wilskracht, besloten het onmogelijke te beproeven, in die
uiterste strijd, waar heel zijn geluk en heel zijn leven op het spel stonden.
Maar wat heeft hij toch al gezegd?... Zij weet het niet, zij weet het niet meer, zij
zal het nooit meer weten. Dat is een droom, iets irreëels, een onmogelijkheid, die
toch gebeurd is. Zij weet alleen dat tante, eerst buiten zichzelf van woede,
langzamerhand zachter is geworden; dat weldra een soort van medelijden, gemengd
met schaamte, haar gemoed bekropen heeft; dat zij eindelijk, sterk ontroerd en
overwonnen, met stille, doffe stem heeft toegestaan. Ja, dat ongehoorde, ongelooflijk
iets heeft zich verwezenlijkt: zij heeft haar toestemming gegeven tot hun huwelijk!
Elke dag, nu, zal hij op 't Blauwhuis terugkomen; hij is nu haar verloofde! haar
verloofde!...
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En Nina, staande vóór haar venster, de glinsterende ogen strak gevestigd in de
duisternis, is zó gelukkig, zó vol, zó dronken van geluk, dat een soort van angst zich
in haar al te grote vreugde mengt. O! nu zou zij de tijd willen doen stilhouden, juist
nu, in dat enig ogenblik, waarvan geen voorstelling de heerlijke genietingen kan
weergeven; in die prachtige meinacht, in die plechtige eenzaamheid van de ruisende
lovers, waaruit, met de troeblante balsemgeuren van het woud, de ongeëvenaard
heerlijke zangen van de nachtegaal opstijgen.
Zij voelt dat met de dag van lieden een beslissend tijdperk van haar leven is
geëindigd, dat morgen een nieuw tijdperk begint. En, als een reiziger, stilhoudend
voor het onbekende dat hij gaat betreden, keert ze zich in verbeelding om en peilt
ze, diep ontroerd, nog een laatste maal de reeds doorlopen baan.
Zij herinnert zich de eerste avond van haar terugkomst op het Blauwhuis, 's winters,
in de woeste onweersnacht. Evenals nu stond zij eenzaam vóór haar open venster,
de blik starend in de duisternis, vol ontroering de herinneringen van 't verleden tot
zich roepend, bevangen door een huivering van schrik bij die nachtelijke strijd van
de razende elementen; luisterend, doodsbleek, naar 't hol gebulder van de wind over
de verre lariksbossen; zich angstig afvragend wat ze toch zeggen wilde, die
reusachtige, donderende stem; welke voorspellingen zij verkondigde: geluk of lijden...
Geluk of lijden!... 't Was hoog en rein geluk na lange smart en strijd, dat zijn
mysterieuze stem verkondigde! Zij had geleden om erdoor te sterven, zij had langdurig
aan het leven en 't geluk gewanhoopt, maar als de storm was uitgewoed, was het
Onheil geweken en 't Geluk gekomen; het had geschitterd in de sombere nacht van
haar hart, zoals, na het ophouden van de orkaan, de doorschijnende sikkel van de
maan geblonken had, ploegend als een reddingsbaken tussen de donkere randen van
de vluchtende wolken.
O! zouden er nog meer stormen in de toekomst te wachten zijn?...
Opnieuw, gelijk die eerste avond, ruist de wind over het eenzaam oord, over de
onmeetbare uitgestrektheid van de
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lariksbossen. En het komt Nina voor als nam hij toe in kracht, als mengden zich van
lieverlede in zijn eerst zacht en eentonig geruis, hardere, wildere geluiden; geluiden
als van zware, diepe stemmen, die plechtig iets verkondigen. Het komt haar voor dat
hij een slechte, boze kracht krijgt; dat hij gaat kwaad doen; dat zijn rukken iets
verdelgen zullen in die zo zachte, tengere lentepracht, die nog te teer is om zijn ruwe
aanrandingen te trotseren. Zij huivert ervoor, als voor een onheilspellend voorteken;
zij vouwt instinctmatig haar handen samen, en fluistert met smekende lippen, tot de
tranen ontroerd van meewarige vroomheid:
- O, wind, blaas niet te ruw! Verdelg de jonge, nog zo tengere bloempjes van de
bomen niet; de zoete vruchten, die nog moeten rijpen! God! doe mij niet meer lijden!
Laat mij, aan uw eindeloze Grootheid, aan uw eindeloze Goedheid dankbaar zijn
voor mijn geluk.
Lang, lang blijft ze daar nog staan, de handen vroom gevouwen, de smeking op 't
gelaat, bevangen door kwellende sensaties van hoop en vrees. En 't is of de natuur
haar angstig gebed wilde verhoren: langzamerhand neemt de wind in hevigheid af.
Opnieuw, in een zachtkens verdovend geruis, schijnt hij zich van het Blauwhuis
te verwijderen. Weldra is zijn stem niets meer dan een wijd strelend gemurmel over
de verre lariksbossen, gelijk het wiegend geruis van de baren, zingend, onder een
gelijke, eolische bries, hun eentonige, eindeloze melodie. En eindelijk wordt alles
stil, doodstil. Geen lovertje beweegt zich nog: de gewassen rijzen zwart op, in
plechtige bespiegeling en rust, onder de immense hemelboog. De nachtegaal zingt
nog slechts bij lange tussenpozen; in de vijver kwaken de kikvorsen.
Dan is het of zich in haar binnenste een onuitsprekelijk zachte en verzoenende
stem verhief, of haar een zachte vriendenstem, in een weergaloze zoete streling
fluisterde:
- Wees niet bang, niets is verdelgd. Wat de lentewind heeft neergeveld waren
slechts de overtollige bloemen en vruchten, die niet tot rijpheid konden komen en
de overige, echte schone vruchten en bloemen, aan het bereiken van hun wasdom
zouden gehinderd hebben. Zo was het ook noodzakelijk
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dat tegenspoed en lijden aan uw geluk ontnamen wat er teveel aan was, te overtollig,
voor een aards geluk. Het menselijk heil moet onvolmaakt zijn. Indien het kon
volmaakt zijn, dan zou er geen verlangen, geen hoop, geen geloof meer bestaan. Er
ware geen leven meer, want er zou geen dood meer zijn. Het Ware Geluk laat zich
niet begrijpen. Niemand weet wat het Geluk is...
En zij herinnert zich de woorden in Alexis' laatste brief: - Ik voel helder dat God
in de mens één enkel greintje van zijn eindeloze Grootheid heeft gelegd: het Vermogen
van de Liefde... O, hoe innig voelt ze dit ook nu! De Liefde, haar enige, altijddurende
liefde met hem, dat is het toppunt van haar aards geluk. En dat hoogste geluk stelt
ze zich kalm en eentonig voor, kalm zonder een storm, kalm en bijna levenloos,
gelijk die wonderlijke, in roerloze bespiegeling gedompelde Natuur, onder die
wonderlijke, roerloze, eindeloze hemelboog.
O, ja, zij hoopt, zij voelt dat ze zal gelukkig zijn; zo gelukkig als een mens op
aarde wezen kan! En, wat ze thans zou willen, wat ze verlangt met een smekende
vroomheid, is dat zij allen die haar omgeven en die zij liefheeft, ook gelukkig zouden
worden. Er is in haar een gevoel van eindeloze dankbaarheid jegens het leven, een
innige behoefte ook om haar heen 't geluk van anderen te zien, te voelen, te helpen
bewerken. O, zij zal voor allen zó goed, zó mild, zó zacht zijn! Zij zal haar tante
verplegen zoals een tedere dochter het haar goede moeder zou doen; zij zal zorgen
dat Palmyre en Nathalie, en de trouwe Thijs en zijn vrouw niets zou ontbreken op
hun oude dag; zij zal Alexis verzoeken een mooie bruidsschat te geven aan die brave
Romanie, opdat zij maar spoedig haar geliefde Jules zou kunnen huwen; zij zal aan
Zenobie vragen wat zij 't meest verlangt; zij zal zorgen dat Odon... arme Odon! wat
heeft ze nu toch medelijden met hem en hoe innig betreurt ze de schuldeloze koketterie
tot welke zij zich soms het verleiden!... Dat is een klein donker punt in haar geluk,
maar een dat zal verdwijnen, dat moet verdwijnen, want, met de hulp van Romanie
zal zij het wel zo weten te schikken dat hij trouwt met Marietje, met het braaf en
mooi meisje van Vannelaar, dat hem zo innig liefheeft en
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hem, benevens haar lief de, nog een zekere welstand zal aanbrengen. - En Focho, de
mooie zoete Focho zal steeds haar lieveling blijven; hij zal op 't Blauwhuis oud
worden en sterven, maar eerst zullen zij samen dikwijls, dikwijls nog uitgelaten
tochten maken rond het park en in de wijde, poëtische lariksbossen...
Zacht rollen nu de tranen uit haar ogen, zacht-langzaam, zalig-langzaam dalen zij
langs haar wangen. Haar handen, vroom-gevouwen, zeggen een zwijgende bede,
haar verduisterde blikken blijven, in zoete gelukzaligheid, strak vóór zich uit, in het
onbestemde gevestigd...
En, uit de stille, duistere ruimte, stroomt haar, overweldigend, een grootse, een
sublieme sensatie tegemoet: de sensatie, de intuïtie van wat moet zijn Het Geluk, 't
uniek, volmaakt Geluk, dat niet van deze wereld is, maar van een andere, misschien,
hiernamaals.
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Schoppenboer
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Eerste deel
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I
Met een lange, zwaar-hijgende zucht werd de oude Foncke in de donkere stilte van
het nachtvertrek wakker. En roerloos, met gesloten ogen op de rug gestrekt, drong
langzaam in zijn nog beneveld brein het bewustzijn, dat het een geblaf was van de
oude hond, dat hem uit zijn slaap gewekt had. Hij kuchte even, trok zijn rechterhand
onder de dekens uit, bleef zo een poos in onbeweeglijke houding liggen, de lippen
en de ogen dicht, vaag luisterend.
- Boe...oe...boewoewoewoe...oe...! Opnieuw weergalmde, angstwekkend in de
stilte van de nacht, daarbuiten in de boomgaard, het groffe, holle blaffen van de oude
waakhond. Ditmaal herkende Foncke duidelijk zijn stem. 't Gerinkel van de ketting,
even slepend over de grond, maakte 't hem nog duidelijker. En al was ook dit feit in
zichzelf onbelangrijk, toch werkte het nu, onder de invloed van een nare stemming,
onrustig op 't gemoed van de grijsaard. Zijn lippen bewogen zich, als wou hij spreken,
en zijn ogen gingen langzaam half open, terwijl hij nu aandachtig luisterde, met
toenemende inspanning.
Een licht geruis, als van een stille wind door ritselende bladeren, trof zijn gehoor.
Het suisde zacht voorbij, zoals een ademtocht die schielijk uit zou sterven. En, in de
doodse stilte daarop volgend, huilde nogmaals de hond: eerst schel en scherp, gelijk
en angstkreet, dan trapsgewijze lager, doffer, in zwaar-lugubere tonen, ontaardend
in een soort van woest gebrul, dat tegen 't kleingeruite venster aan kwam dreunen.
Instinctmatig schrikkend zette de oude man zich met moeite in zijn ledikant
overeind, zijn wijdopen ogen in de duisternis op de gesloten blinden van het lage
vensterraam gevestigd, Het kwam hem voor als ontwaarde hij er een flauw, grauw-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

737
rodend schijnsel om de randen. Onthutst, vaag wantrouwend, vroeg hij zich af of het
reeds de dageraad was.
Opnieuw bleef hij eert ogenblik bewegingloos, in volle, doodse, overspannen
stilte. En, voor de tweede maal, doch nu zó duidelijk dat hij, zonder evenwel nog te
begrijpen wat het was, terstond besefte er zich de eerste maal in vergist te hebben,
vernam hij buiten weer het zonderling geluid als van een windgesuis door ritselende
blaren, terwijl haast tegelijkertijd de hond een overschril geblaf het horen, een echte
mensennoodkreet, die door het ganse huis weergalmde.
De grijsaard, die zonder hulp niet op kon staan, woelde zenuwachtig in zijn bed,
en riep, met schor-trillende stem:
- Jan!... Jan!... wat gebeurt er?... Hoort ge dat niet? In 't ledikant, dat aan het
voeteneinde van het zijne stond, greep een beweging plaats. Dekens werden
weggegooid, een gestalte rees op, een stem weerklonk, half slaperig nog:
- Welnu?... wat is er...? Doch zonder op 't antwoord te wachten, vloog Jan plotseling
uit zijn bed, trok ijlings een kledingstuk aan, sprong naar het vensterluik en rukte 't
open.
Een vaalrode gloed, wreedrood, als van rokend bloed, sloeg in het slaapvertrek.
De man slaakte vloekend een kreet: Brand! Brand! en stormde als een zinneloze naar
buiten.
De stalling van de hoeve stond in vuur! Toen Jan, gevolgd van zijn broeders
Domien en Pier-Cies, - die, door zijn noodkreet gewekt, van de zolder gerend kwamen,
- in de boomgaard verscheen, sloegen de vlammen reeds uit 't strooien dak en uit de
zoldervensters.
Zij bleven eerst alle drie, stom en machteloos, als met lamheid geslagen, de
vreselijke ramp aanstaren. Toen slaakte Jan een kreet als het gebrul van een beest,
en gelijk wilden stormden zij op de vuurgloed los. In een oogwenk hadden zij met
hun lijf de deur van de koestal ingedrukt.
Jan, de jongste, was vooraan...
Gewapend met de zeis waarmee hij elke morgen het stro van de beesten doorsneed,
sprong hij in de stikkende rook tussen de hokken, schopte, met schoppen als om ze
te doden, de hees bulkende koeien overeind, greep het halster vast waaraan zij geboeid
waren, hakte dit met een enkele, mach-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

738
tige slag door, en gooide het eind aan Pier-Cies en Domien, die er uit al hun kracht
aan trokken, terwijl hij voortdurend in de achterlenden schopte, schopte, schopte, tot
het beest geheel buiten was.
In enkele minuten, vloekend en schreeuwend, hadden zij aldus vier koeien uit de
brand gehaald. Maar toen werd het een reuzenarbeid. Door een wondere,
onbegrijpelijke aberratie wilden de beesten hun hokken niet meer verlaten. Het was
of de gloed, in plaats van ze te doen vluchten, hen onweerstaanbaar aantrok; en
naarmate Jan, zelf brullend als een dier, in de stikkende damp, met reutelende adem
verder doordrong, moest hij met bovenmenselijke inspanning worstelen, weldra blind
hakkend door de vreselijke rook waartussen reeds likkende vlammentongen begonnen
te sissen, wreed porrend met zijn zeis in de flanken van de beesten die door schoppen
niet meer vooruit wilden; de handen vol bloed en de haren verzengd, vechtend met
de kracht der wanhoop om zijn goed en om zijn leven.
Zeven werden er aldus gered. Toen vlogen de drie broeders naar buiten. Zij
smoorden. Jan en Domien vielen bedwelmd onder een boom, terwijl Pier-Cies, de
oudste, luidkeels als een kind begon te huilen. Op de boomgaard kwamen de naaste
buren, door Marie, de huismeid, ter hulp geroepen, in aller ijl aanrennen. Enkelen
snelden naar Jan en Domien; de anderen, gewapend met emmers, vaten, kuipen, met
alles wat ze bemachtigen konden, begonnen water uit de nabijgelegen poel te putten
en het met wilde zwaai in de sissende gloed te gooien. Van alle kanten kwam de
menigte weldra toegestroomd; de woeste kreet: Brand! Brand! dreunde alom over
het somber veld; gans in de verte weergalmde plotseling het geluid van de alarmklok,
in overijling kleppend op de kerktoren.
Doch alle hoop nog iets te redden was verloren. Op zijn gehele lengte was het
bouwvallig strodak van de stalling nu als één reusachtig vlammennest, waaruit af en
toe, in verbazende hoogte, zwartdikke rookkolken en dwarlende vuursprankels stegen.
De enkele vorstpannen van 't dak gleden ratelend af, de zolders kraakten en stortten
donderend in puin, de helft van een zijgevel plofte neer, alom verspreidend
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klompen steen, als rotsblokken door een reuzenhand gegooid. Uit een hok boven de
wagenschuur kwamen eensklaps schril krijsend de kippen gevlogen, een klapperende
vlucht van neerstortende vlerken, met aan het hoofd een prachtige witte haan, die,
verontwaardigd kakelend, met slepende vleugels en ijlende bewegingen, zijn
verwilderd troepje weer bijeen poogde te scharrelen.
Onder de boom waren Domien en Jan, in de overspanning van de ramp, spoedig
weer bijgekomen. Luid snikkend in hun wanhoop, halfnaakt in hun gescheurde kleren
en zwart van de rook telden zij de geredde beesten, en kwamen tot de ontdekking
dat er nog drie ontbraken, waaronder hun beste, schoonste melkkoe.
Jan slaakte een kreet van opstand in de foltering. Hij sloeg zijn bloedende,
verzengde vuisten op zijn slapen, en plots, in een afschuwkreet van al de
toeschouwers, vloog hij weer naar het brandend gebouw en holde blindelings, als
razend, in de sissende vlammen.
Het was de daad van een waanzinnige. Als door een orkaan werd hij terstond door
de vlammen weer buiten gezweept. Als een gek, met een gebaar van furie, ijlde hij
er dadelijk weer op in.
Een seconde verliep, in de roerloze stilte der van schrik verstomde menigte. En
toen was 't als een donderslag: plotseling, in een vervaarlijk kraken van balken,
gemengd met een schril geratel van afglijdende pannen, stortte 't laatste overblijfsel
van het dak met een gans stuk muur in gruis. Een doodsschreeuw weergalmde, en,
uit de als een bundel vuurwerk ten hemel oplaaiende vlammen, gutste een zó
reusachtige vonkendwarreling, dat de hele boomgaard en de omringende velden er
even door verlicht en als met een goudregen overstroomd werden.
Toen zag men Jan bewegingloos, half onder roodkolende stukken hout begraven,
op de drempel van de koestal liggen. Drie mannen snelden toe, tilden hem op, droegen
hem weg naar 't woonhuis, begeleid door een drukke menigte, die, in wrede
nieuwsgierigheid, met uitroepen van afschuw en medelijden, om de akelige stoet
heenwoelde. Hij leefde nog, de ene kant van het gezicht één zwarte wonde van
gebrand
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bloed en rauw vlees; de kleren vol brandende, zich in rode kringen uitbreidende
gaten, die twee mannen, over het krachteloos lichaam gebogen, onophoudend met
de handen uitdoofden. Trappelend als een kudde drongen zij binnen, droegen hem,
dwars door de keuken, in het slaapvertrek, waar ook nog steeds de oude Foncke lag,
verlamd van schrik en gruwel, macht- en hulpeloos, met wijd uitgespalkte ogen,
waarin de bloedige gloed van de brand zich weerkaatste, de vernieling van zijn
eigendom aanstarend.
Toen werden de mannen als razend. Zij stormden weer buiten en vielen het
vernielend element aan, als gold het een belichaamde vijand. Vooral Domien, die
hen nu aanvoerde, was ontzettend. De wilde gebaren van zijn lijf, dat krom was en
gebocheld, tekenden zich op de helse gloed monsterachtig af; zijn hoofd, met scherpe
neus en scherpe kin, was als van een razende faun, grijnzend in de foltering. Maar
ook een groot spontaan gevoel van solidariteit bezielde nu eensklaps de ganse menigte.
Een keten werd gevormd, allen: mannen, vrouwen, kinderen reikten snel elkaar de
emmers water over, die onophoudend in het vuur geledigd en rinkelend weer over
het plaveisel langs de stalling heen werden gegooid. De poel naast de wagenschuur
was leeggeput, de beide pompen, in en voor het woonhuis, gingen voortdurend,
terwijl zes mannen, ieder gewapend met een spade, onverpoosd zware graszoden
uitstaken, die de helpers, in wilde woeling van kreten en gebaren, in de vlammen
neerploften. De paardeknecht van de grote hoeve van baas Baetens, vlak daarover,
was in gestrekte galop op weg naar het dorp, de brandspuit tegemoet. Een tweede
had hem gevolgd, om priester en dokter.
Reeds woedde de brand met verminderde kracht, toen men eindelijk in de verte
de scheltrompet van de brandweer hoorde blazen. Het volk stoof uit elkaar, en rennend
verscheen het gespan in de boomgaard, getrokken door de mannen zelf, voorafgegaan
en gevolgd van een woelende bende. Midden in een geharrewar van kreten en bevelen
werd de spuit naast een sloot geplaatst, de slang eraan gehecht, en, na enkele minuten,
stortte de zware pomp, in trage, doffe cadans door twintig armen in beweging
gebracht, haar krakende straal
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in de sissende gloed.
Maar op dat ogenblik was er slechts weinig meer te redden. De heerlijke melkkoe
en twee runderen waren ondanks alle pogingen in de brand omgekomen. Alleen was
men erin geslaagd de zwijnen te verlossen, en die renden nu verwilderd over de
boomgaard heen, woest knorrend de gillende nieuwsgierigen omverwerpend, telkens
weer ontsnappend aan de mannen die ze wilden pakken. De zeven geredde koeien
stonden integendeel gedwee onder de bomen, de poten wekend in het tot een plas
gevormde water dat men hun over het lijf gegooid had, de koppen laag, soms even
akelig loeiend. Twee vooral waren afgrijselijk gebrand, de rug koolzwart. De ene,
wit en ros gevlekt, stond roerloos naast een half verkoolde wagen, het goedig, triestig
oog door lange, witte wimpers overschaduwd, de fijn-gespierde poten rillend van
koorts. De andere, een donkergrijze, liep even langzaam hinkend tussen de
boomstammen, de linker schenkel één rauw-bloedend vlees, de snoet ten gronde,
nog af en toe een pijltje grazend, onder een bijna aanhoudend, stil-kreunend geloei.
En nu en dan nog huilde de oude hond erbarmelijk, onrustig woelend om zijn hok,
soms klagend als een mens, in het akelig gerinkel van zijn slepende ketting.
Voor het vuur had de steeds aangroeiende menigte zich nu geschaard als bij een
schouwspel. De nu en dan nog felle vlam verlichtte fantastisch het tafereel,
verscherpend de gelaatstrekken, verlevendigend de kleur van de aangezichten en de
glans van de ogen; strooiend over woonhuis en boomgaard, over de ganse lamentabele
verwoesting van de hoeve, brede, rosse weerlichten van wreedheid. En dat volk,
anders niet mooi, kreeg nu, bij dat drama dat allen zo sterk aangreep, iets
schilderachtigs en haast edels over zich. Een peinzende ernst lag in de starende
blikken van de mannen, de jonge meisjes, huiverend onder hun dunne kleren, drongen
zich arm in arm tegen elkander aan, met schuwe blikken schuins over de schouders,
als in een vrees voor aanranding. En, langzaam schrijdend over de rokende puinen,
verlieten de groepen hun standplaats bij 't brandend gebouw, zich begevend vóór de
gevel van het woonhuis, waar andere groepen stonden, in stilte pratend over de
vermoede oorzaken
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van de ramp en 't vreselijk ongeluk van Jan. Alle deuren en luiken waren nu binnen
gesloten, men zag niets in het nachtvertrek dan een flauw schijnsel door de spleetjes
van de blinden, men hoorde niets meer dan een dof geluid van stemmen en een zwak
gekreun; men fluisterde dat Jan op sterven lag.
Weldra vernam men in de verte een fijn, gecadanseerd geschel. De mannen aan
de brandspuit staakten even het pompen, en vroom, eerbiedig klonk het:
- De berechting!
Een dof gemurmel steeg op uit de menigte, die langs beide kanten van de
boomgaard ruimte maakte. Haastig wierpen de blussers nog enkele stukken brandend
hout uit de weg.
En, in de doodse stilte die nu volgde, hoorde men niets meer dan het knetteren
van de brand en 't geritmeerd, snel naderend gerinkel van het schelletje. Aller ogen
peilden de duisternis in de richting van 't geluid, en schielijk ontwaarde men de kleine
stoet: vooraan de koster met bel en lantaren, twee stappen daarachter de pastoor gans
in 't zwart, het onder een paarszijden doek verborgen Heilig Sacrament in zijn beide,
op de borst gevouwen banden. Enkele schreden verder, en een weinig terzijde, als
om een zedelijke afstand te merken, volgde een heer in overjas en rond zwart hoedje:
de dorpsarts.
Zo kwamen zij met vlugge stap in de boomgaard. En voor 't gerinkel van het
belletje en het plechtig gedragen Heilig Sacrament ontblootten de mannen het hoofd
en knielden allen eerbiedig neer. Statig, in de doodse stilte die alleen gestoord werd
door het knappen van de brand, waarop zij, in 't voorbijgaan, over de gebogen
hoofden, schuine blikken wierpen, verdwenen de drie mannen, buigend onder de
boog van de voordeur, in het woonhuis.
De menigte rees op, in een groot, dof gemurmel.
Daarbinnen, in het laaggebalkte slaapvertrek, lag de gekwetste als het ware
levenloos op het grauw ledikant uitgestrekt. De priester fluisterde enkele woorden
in 't Latijn tot de dokter, die, goedkeurend met het hoofd knikkend, op Jan toetrad,
terwijl de geestelijke op een stoel naast het bed van de oude Foncke ging zitten.
Wanhopig stond Pier-Cies met
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het hoofd tegen de muur te snikken; Marie, 't gelaat behuild, maakte aan een tafeltje,
waarop twee kaarsen brandden, met de koster de toebereidselen van het Heilig Oliesel
klaar.
Met een wenk vroeg de dokter haar bijstand om de gewonde te helpen ontkleden
en te verbinden. Terwijl poogde de geestelijke de grijsaard op te beuren en te troosten.
- Meneer de pastoor, 't is mijn dood, mijn dood! klaagde de oude man. En, schaars
met zijn woorden, de grauwe bibberende lippen op elkaar gesloten, verzonk hij in
een schijnbare kalmte van stoïsche gelatenheid.
Er ontstond een ogenblik van plechtige stilte. Men hoorde nog enkel het akelig
snikken van Pier-Cies, en buiten, het opnieuw aangevangen, geritmeerd geluid van
de brandspuit en het verdoft geraas van de menigte. In het lage vertrek verspreidde
zich van lieverlede een doordringende reuk van fenol.
De dokter had zich opgericht. Door een teken gaf hij de priester te kennen, dat
zijn taak tijdelijk volbracht was. Toen verliet de geestelijke de bedstee van de
grijsaard, en naderde, door de koster gevolgd, de gekwetste. Eerbiedig gingen de
dokter en Marie een weinig opzij staan.
Jan, het hoofd, de handen en een deel van het lichaam verbonden, lag buiten kennis.
De priester poogde zelfs niet hem te doen biechten. Plechtig, in een geprevel van
Latijnse woorden, knielde hij bij de sponde neer; en zo deden ook de dokter, Pier-Cies
en Marie. Met een diep-kreunende zucht, sloot de oude Foncke in het ander bed zijn
ogen.
De koster bracht een brandende waskaars, en hield ze de lijdende in de gewonde
rechterhand. De priester zalfde hem met zachte olie de slapen en de polsen. En om
zich heen strooide hij wijwater.
Toen prevelden zij allen een stil gebed, met gebogen hoofden en gevouwen handen
neergeknield.
De plechtigheid was afgelopen. De geestelijke, opgestaan, naderde weer het bed
van de grijsaard. Hij keek hem lang en strak aan, vroeg nogmaals, in 't Latijn, aan
de dokter, of er ook voor hem geen gevaar van sterven was.
De dokter boog, voelde de pols van de oude. Hij schudde
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bedenkelijk het hoofd.
- Peut-être bien, antwoordde hij stil, in 't Frans. Opnieuw ging de priester zitten.
- Baas Foncke,... baas Foncke! herhaalde hij, met iets dringends in de stem. En
toen de grijsaard langzaam zijn ogen had geopend:
- Baas Foncke, verlangt gij niet uw biecht te spreken?
- Meneer de pastoor, ik heb niets misdreven, antwoordde laconiek de
vijfentachtigjarige boer, gelijk een oude wijze.
En meer wou hij niet zeggen. Zijn ogen gingen weer toe, zijn mond uitte een zucht
en nogmaals sloten zich zijn lippen in hun verheven uitdrukking van stoïsche
onderworpenheid aan het rampzalig noodlot. De dokter gaf aan de voortdurend
wenende Pier-Cies en Marie nog enkele raadgevingen, aangaande het behandelen
van de gekwetste, en één voor één verlieten zij de hard beproefde woning, in het
zacht geschuifel van hun voeten over de morsige vloertegels.
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II
Het duurde negen weken, in een bestendige angst, alvorens men wist of Jan sterven
of genezen zou. Toen verklaarde de dokter hem buiten gevaar. Maar, voor het overige
van zijn leven, zou zijn aangezicht geschonden en zijn lichaam misvormd blijven.
Op de kruin van zijn hoofd was het haar bij plaatsen verdwenen, in kale vlekken,
als het ware afgevreten, en de ganse rechterwang was één doodgekookt, gerimpeld
vlees, vol akelige witte naden. Zelfs zijn snor, waarop hij vroeger zo fier was, had
hij moeten laten afscheren, en 't sterk gebouwde lichaam was opmerkelijk scheef
vergroeid, in de gepijnigde samentrekking van de langzaam genezende zenuwen en
spieren. Toen hij voor de eerste maal, leunend op twee krukken, op een zonnige
wintermorgen, buiten kwam, zag hij eruit of hij wel zeventig jaar oud was. Hij was
er pas veertig.
Maar ach! de vernieling van hun goed trof hem, evenals zijn vader en zijn broeders,
misschien nog vreselijker dan zijn eigen lichamelijk leed. Dat ongeluk, dat hen zó
onverwacht trof, juist op het ogenblik als zij, na een gans leven van zwoegen en
berovingen, eindelijk dachten de vrede en een beetje welstand voor hun oude dag
veroverd te hebben; dat ongeluk werd niet alleen een haast niet meer te herstellen
materieel verlies, maar ook nog, en vooral, gaf het hun een morele schok, die voortaan
zijn noodlottige invloed op hun gans toekomend bestaan zou doen voelen.
Daags na de ramp hadden zij, in tranen en vertwijfeling, de rekening van de schade
opgemaakt. Behalve de heerlijke melkkoe en de twee runderen, verkoold, met
uitgebrande ingewanden van onder het puin van de stalling gehaald, waren nog twee
van de geredde koeien aan de gevolgen van
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hun brandwonden gestorven. Vijf hoppen hoornvee dus, tweeduizend vijfhonderd
schoven rogge, zeshonderd schoven tarwe en vierhonderd haver, al het gedorste
graan en al het meel; meer dan tachtig zakken aardappels en tweehonderd mudjes
vlas waren de prooi van de vlammen geworden. Van het gebouw zelf bleven niet
eens de vier muren over; en ook een wagen en een kar, met nog een hele boel kleiner
landbouwgereedschap, waren zo goed als verloren. Alles te zamen berekend en
opnieuw berekend, over de dertienduizend frank verlies.
Totaal verlies, want zij waren niet tegen brandgevaar verzekerd. Nooit had de
oude Foncke, als een boom in de grond, vergroeid in ouderwetse vooroordelen,
daarvan willen horen. - Door onvoorzichtigheid, was hij gewoon te zeggen, - zal er
bij ons geen brand ontstaan: wij zijn allen eigen volle, - Marie, de meid, werd onder
de familie meegerekend - en wij letten te goed op. Door kwaadwilligheid, och! ik
doe nooit, zover ik weet, iemand kwaad en ken mij ook geen vijanden. Door het
hemels vuur,... door de wil Gods,... welnu, als het dus moet, dan zal ons ook geen
voorzorg aan Zijn straf onttrekken. In Godsnaam dus.
...In Godsnaam!... Dat was nu ook de gedachte waarin de oude, ruwe wijze nog
zijn troost zocht, nu hij, vanuit zijn ziekbed, dat hij niet meer kon verlaten, door de
kleine, groengrijze, in lood gevatte ruitjes van het vensterraam, naar de verwoesting
van het werk van zijn ganse leven lag te staren. Hij uitte geen enkele klacht meer,
hij poogde niet meer, zoals zijn zonen, met vruchteloze inspanning te onderzoeken,
hoe toch de brand in het gebouw gekomen was; beurtelings verdenkend een paar
landlopers, enkele dagen vroeger in 't gehucht gezien; of een beruchte roversbende
uit het dorp, die beschuldigd werden, op de bewuste nacht, wijl alleman bij de brand
was, in de omtrek vele hoenders en konijnen te hebben gestolen, of zelfs hun naaste
buren; hij lag slechts uren en uren en dagen en dagen achtereen naar de overblijfsels
van de ramp te staren, de ogen vol diepe gepeinzen, vol diepe herinneringen van
lang, o, lang vervlogen tijden. Toen werd hij moe en langzaam vielen zijn ogen dicht;
en de lippen, zich sluitend, trokken twee kuiltjes tus-
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sen de rimpels van de wangen, in een stoïsch weer opkroppen van onophoudelijk
herlevend wee.
Langzaam, maar met zekerheid, namen zijn levenskrachten af. En, naarmate hij
verzwakte, werd hij meer en meer stilzwijgend, in diepere bespiegeling
teruggetrokken. Enkel bij ruime tussenpozen opende hij bevend de mond alsof hij
spreken wilde, maar telkens kwam er niets uit dan een zucht, als voelde hij dat het
ogenblik nog niet gekomen was.
Op een avond, eindelijk, terwijl het buiten sneeuwde en stormde, nam hij 't woord.
In de lage kamer met haar zwarte balken, armoedig verlicht door 't rokend lampje
op de kast, stonden de drie zonen bij het ziekbed. Hij had ze alle drie bij zich gevraagd,
eerst zwak, met schuwe aarzeling, weldra met nadruk, in dringend verzoek. Zijn
oude, gerimpelde, als het ware verdorde handen lagen zenuwachtig trillend boven
de deken uitgestrekt, zijn zwakke ademhaling was gehort en hijgend, zijn stem traag
en dof. Een lichte roze tint, onnatuurlijk fris en roze, kleurde de huid boven de
jukbeenderen. De ogen waren gesloten.
Hij sprak:
- Kinderen, ik heb u veel te zeggen. Het ogenblik is gekomen; ik voel het. Ik heb
u iets te vragen; luistert:
- Wat zoudt ge van plan zijn te doen, als ik er niet meer was?
Gewoon als een vraag, niet als een weeklacht, had hij die woorden uitgesproken.
Er was een ogenblik grote, eerbiedige stilte, waarin men niets meer hoorde dan
het verdoofd geloei van de storm, aanbeukend tegen de eenzame hoeve. Toen
antwoordde Pier-Cies, de oudste, reeds zestigjarige zoon:
- Wij zouden samen blijven, vader.
De beide anderen knikten zwijgend met het hoofd, ten teken dat zij het gezegde
van hun oudere broeder beaamden.
Een zucht van verlichting ontsloot de lippen van de oude man. Zijn aarzelende
handen dwaalden even, als zoekend over de deken, zijn ogen bleven dicht. Hij kuchte
een paar keren, zwakjes, als om de kracht van zijn stem te beproeven; en langzaam
alsdan, met half gesmoorde, somtijds haperende
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woorden, deelde hij hun mede wat hem op het hart lag.
Hij praatte langzaam, met lange tussenpozen van stilzwijgen, met op zijn oude,
eerbiedwekkende trekken iets edels, iets verhevens, waarbij zijn trage woorden
klonken als een les van hoge wijsheid, als de kalme profetie van een die vele dingen
weet, omdat hij zoveel ondervonden en gezien heeft. O! wat had hij al niet
afgezwoegd, beproefd, geleden! Hoeveel uren van honger! Hoeveel dagen en nachten
van uitputtende arbeid! Over zijn oude gerimpelde trekken, over zijn gelouterde,
verheven wordende gelaatstrekken van stervende, zweefde als een zweem van lang
verleden en vergeten jeugdherinneringen, van indrukken die stegen uit de diepste
diepten van zijn geheugen, hem op dit uiterst plechtig ogenblik tot in de fijnste vezels
van zijn ziel ontroerend. Hij sprak, hij haperde, hij zweeg... Zijn gesloten ogen
ontwaarden 't innerlijke van het leven, het smartvol innerlijke van de ruwe
mensenstrijd tegen de banvloek van 't almachtig noodlot.
Zijn zonen, in strakke houding om het bed geschaard, begrepen slechts met moeite
zijn woorden. Het kwam hun voor als sprak hij over dingen, die zij nog niet kenden.
Hij scheen dit te beseffen in hun lang stilzwijgen. Zijn ogen gingen eventjes weifelend
open, en met een zwak gebaar van de hand, riep hij opnieuw hun aandacht in. Toen
sprak hij heel, heel zacht en wijs, met een trilling van ontroerde liefde in de stem,
als om hun zijn woorden voor altijd in 't hart te prenten:
- Ja, blijft nu bij elkaar, in onderlinge hulp en goede verstandhouding. Gij zijt te
oud geworden om te trouwen of te scheiden; blijft bij elkaar. Gescheiden, zijt ge
niets meer. Gescheiden, wacht u de ellende in de oude dag. Blijft bij elkaar, zo kunt
ge nog de ramp herstellen en vreedzaam uw dagen eindigen.
Hij zweeg, als uitgeput van krachten, en in de samentrekking van de lippen kwamen
weer, in zijn gerimpelde wangen, de kuiltjes van stoïsche onderworpenheid en lang
opgekropt wee. Hij zuchtte diep, en nogmaals dwaalden zijn handen zoekend heen
en weer over de deken. Pier-Cies, die een weinig opzij was gegaan, weende in stilte,
gelijk een zwakke
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vrouw; Domien en Jan stonden starogend, als versteend te kijken. In de keuken,
daarnaast, hoorde men Marie het haardvuur oppoken; buiten, in de akelige nacht,
loeide de zwepende storm met toenemende kracht rondom de eenzame hoeve.
Toen barstte Jan, de beide handen voor het aangezicht, ook plotseling in hevig
snikken los.
De oude man scheen uitgesproken; hij opende niet meer zijn lippen. In
plechtig-kalme onbeweeglijkheid, als van een mummie, verbleekten langzamerhand
zijn gelaatstrekken, kregen zij, in 't treurig schijnsel van het olielampje, als het ware
de kleur van zijn eerwaardige grijze haren. Men had gezegd een dode, in hoge rust
ontslapen. Alleen zijn ademhaling, zwak doch regelmatig, getuigde nog van leven...
Op de tenen, met lange, aarzelende blikken op hun vader, verlieten Domien en
Jan het slaapvertrek. Pier-Cies, wiens beurt het was bij de grijsaard te waken, zette
zich aan de sponde neer.
En uren verliepen.
Buiten, in de zwarte nacht, was het iets stiller geworden. Het stormde niet meer;
de wind blies nog slechts met een klagend geruis om de hoeve. En Pier-Cies hoorde
de dikker vallende sneeuw zich als in een zacht, eentonig zuchten, tegen het
kleingeruite vensterraam ophopen.
Hij had zijn stoel een weinig achteruit geschoven, de ellebogen op de knieën, het
voorhoofd rustend in de handpalmen, de oude bonten muts, waaronder, lichtgrijzend
om de slapen, zijn dungezaaide haren uitkwamen, gezakt tot op de wenkbrauwen.
En, in de grote stilte die nu heerste, verzonk hij langzamerhand in een pijnlijke
sluimer. Zijn ogen vielen toe; het vage bewustzijn van de werkelijkheid doezelde
weg in visioenen en hallucinaties, als gesmoord onder 't spookachtig lijkkleed van
sneeuw, die hij voortdurend, in het luguber stilzwijgen van de nacht over de hoeve
hoorde vallen.
Soms sliep hij heel en al in, bewusteloos, zonder gewaarwordingen noch gedachten;
soms schrikte hij plotseling wakker, de angstige blik gevestigd op vader, die steeds
zwakjes, door zijn paarse lippen ademhaalde. En weer verzonk hij in zijn dromen.
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Dan hoorde hij, in de doodse stilte van de nacht, angstwekkende geluiden: het akelig
geschreeuw van vechtende katten, gillend als met mensenstemmen, het doffe geruis
van een voorbij sluipend dier, dat zacht zijn poten drukte in de sneeuw. En weer de
ademloze stilte...
O! wat moest het alles nu wit zijn daarbuiten! Eén doodse witte uitgestrektheid
onder de zwarte hemel! Spookachtig wit de eindeloze velden; wit als geraamten de
oude, knoestige bladerloze bomen. Wit ook de zwarte puinen van de verdelgde
gebouwen. En hij had visies van grote zwarte raven, in scheve vlucht, met trage
vleugelslag over die wijd besneeuwde velden drijvend, en van kleine hongerige
vogeltjes, dik van koude naast elkaar gedrongen op de naakte struiken, waarvan de
sneeuw, licht als dons, langzaam afviel. Hij zuchtte zwaar, en dieper zeeg zijn hoofd
over zijn borst. En ineens, als door de macht van een toverroede, was het, in zijn
hallucinatie, of al dat wit van sneeuw in wit van bloesems werd veranderd!... O!
bloesems!... bloesems!... één eindeloze wijdte van wit-en-roze bloesems... wouden,
bergen, zeeën van bloesems!... de lichtblauwe gezichtseinder ermee gepoederd,... de
groene grasvelden ermee bezaaid,... de ganse zoet geurende lucht één regen, o, één
zachte, stille, trage regen van wit-en-roze, donslichte blaadjes! En witte duifjes
dwarrelden verliefd elkander na; en witte vlinders fladderden etherisch heen en weer,
als vervliegende bloemen, met leven bezield!...
Toen opende hij zwak de ogen, en 't kwam hem voor of vader zelf gans wit en mat
geworden was, het roerloos uitgestrekte lichaam als met een laag van sneeuw en van
bloesems bedekt. En aan zijn zijde meende hij een sneeuwwitte gedaante te zien
rijzen, en op zijn schouder dacht hij nu de drukking van een klamme, witte hand te
voelen, die hem wilde wakker schudden, terwijl, duister maar dringend, in zijn oren
de woorden weerklonken:
- Pier-Cies!... Pier-Cies!... wat slaapt ge vast! Wat droomt ge vreemd! Kijk eens
naar vader!...
Hij schrikte eensklaps op, en zag zijn broeder Jan half aangekleed aan zijn zijde
staan.
- Wat?... wat is er? vroeg hij verwilderd, nog onder de
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indruk van zijn geestverschijningen.
- Pier-Cies!... Pier-Cies!... Kijk toch eens naar vader! uitte nu duidelijk Jan, met
angstig-schorre stem.
Bang vestigden zich de ogen van de oudste broeder op het onbeweeglijk aangezicht
van de grijsaard.
- O! kreet hij dof, plotseling opstaande, terwijl Jan, toetredend, zijn bevende hand
op vaders voorhoofd legde.
In een schok trok hij die weg, en wijd gingen zijn ogen open - Jan!... Jan!... wat
is 't? vroeg angstig Pier-Cies, als durfde hij zelf niet naderen.
- Hij is dood!... hij is reeds koud!... fluisterde, schor, de jongere broeder.
En snikkend viel hij naast het doodsbed op zijn knieën.
Zonder een woord, zonder een klacht, zonder nog een gebaar van lijden, was de oude
Foncke zacht ontslapen. Geen spier van zijn lichaam had zich meer bewogen, en zijn
gelaat, edel wit onder de witte sluike haren, was voor eeuwig strak geworden in zijn
hoge uitdrukking van wijsheid en gedweeë onderwerping aan het noodlot.
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III
- Blijft bij elkaar, in onderlinge hulp en goede verstandhouding, zó kunt ge nog de
ramp herstellen en vreedzaam uw dagen eindigen.
Deze woorden van de oude Foncke, in de plechtigheid van de laatste stonden aan
zijn zonen voorgehouden, werden voor hen als het credo des levens. Hun
gemeenschappelijk bestaan, tot dusver slechts eenstrevend uit gewoonte, en dikwijls
verzwakt door de gedachte van een mogelijke scheiding, kreeg eensklaps de cohesie
van een sterk morele grondslag. En toen vaders doodkist met aarde gedekt was, en
zij samen in de schemering naar de verafgelegen hoeve terugkeerden, gans tragisch
zwart over de witte sneeuw, herhaalden zij nog eens, in stille ontroering, vaders
laatste woorden en legden zij onderling de eed af zijn wens te eerbiedigen. Het
tijdperk van lamme droefheid en vertwijfeling was over; van stonden af werd, met
stugge wilskracht, de zware taak van herschepping en herleving ondernomen.
En 't werden maanden en maanden van onverpoosd zwoegen en strijden. Een leven
als van lastdieren, één eindeloze aaneenschakeling van afbeulend sjouwen en
ontberingen, zonder iets van zachte gezelligheid of zedelijke opbeuring. Zelfs de
oorzaken van tweespalt, die men door de wrijving van hun zo sterk verschillende
karakters had kunnen verwachten, konden niet eens meer ontstaan in die hardnekkig
solidaire strijd ter wederverovering van hun vernielde stoffelijke welstand. Enkel
toevalligerwijze, en dan nog voor een zeer korte poos, kwam de te lang onderdrukte
natuur bij hen weer in opstand.
Bij de brave Pier-Cies, thans het hoofd van den huize, gebeurde dit nooit. Hij
kende geen kwellende hartstochten.
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Zijn goedig gezicht van vroegtijdige grijsaard, met zijn schaarse, dunne haren om
de slapen, bleef altijd even kalm en vriendelijk, in de zachte, ietwat onnozele glimlach,
die voortdurend zijn zwart-brokkelig gebit liet zien. Zijn bedaarde gelijkmoedigheid,
zijn onvermoeide inschikkelijkheid met alles en allen, schenen, door hun zwijgend
voorbeeld, de algemene goede overeenkomst uit te lokken en te handhaven. Nooit
anders dan 's zondags, om naar de mis te gaan, verliet hij de hoeve. De boodschappen
in 't dorp of bij de buren, de wekelijkse graan- of botermarkten werden telkens door
Domien of Jan volbracht of bijgewoond.
Dezen versmaadden een beetje uitspanning niet stelselmatig; en bij Domien uitte
zich dat wel eens in woeste uitspattingen. Nu en dan, na lange perioden van halsstarrig
zwoegen, barstte het plotseling in hem los. Het was een curieus verschijnsel, waarvan
men langzamerhand de stijgende ontwikkeling kon waarnemen, iets dat men
onheilspellend bij hem voelde tot rijpheid komen, in een geheime opstandssiddering
van gans zijn wezen. Men zag hem triestig en neerslachtig worden, hij sprak ganse
dagen haast geen woord meer en staakte zelfs het eten, toch voort, met stugge
hardnekkigheid zwoegend, als in een razende strijd tegen het overweldigende van
de verzoeking, die hij in zich voelde opbruisen. Toen werd het hem ineens te machtig.
Somtijds kwam hij 's zondagsmorgens, na de mis, niet naar huis, en gedurende drie
of vier dagen, leefde hij in een woeste orgie, stomdronken van de ene herberg naar
de andere waggelend, de vuisten gebald, de tanden knarsend, de ogen vlammend,
onophoudend verwensingen en scheldwoorden brommend, klaar om te twisten en
zelfs te vechten met om het even wie hem maar wat schuin zou durven aankijken.
Zijn terugtocht in 't gehucht werd van ver, door de buren, die spoedig hun deuren
sloten, aangekondigd; want allen waren bang voor hem, als hij in zulke toestand was.
En, nu eens woest zingend, dan weer schreeuwend en briesend als een verscheurend
dier, af en toe ook stilhoudend om razend de verscholen bewoners van het gehucht
uit te schelden, kwam hij eindelijk in de boomgaard gestrompeld, monsterachtig
waggelend op zijn misvormde dwergbenen, de opgestoken bochel als
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een zak op de rug, het aangezicht wit als van een vergiftigde, de vleugels van zijn
roofvogelsneus onheilspellend snuivend, de wilde, starre ogen brandend van
jenevervlammen.
Zo hobbelde hij in huis. En 't kon hem weinig schelen dat de verontwaardigde Jan,
die zich uit al zijn macht bedwingen moest om hem niet op het lijf te vallen, hem
met woedende beledigingen en verwijten overstelpte, en dat Pier-Cies, haast huilend
van droefheid, met wanhopige klachten het hoofd schudde, terwijl Marie zich nors
en walgend van hem afkeerde; met handen en voeten kroop de dwerg, schie lijk
stilzwijgend, de zoldertrap op, viel gans gekleed op zijn bed, en begon er schier
dadelijk zijn roes uit te slapen, in een prostratie die twaalf of veertien uren duurde.
Ontnuchterd en kalm, zonder een woord verschoning of verklaring, ging hij de
volgende morgen met verse moed weer aan het werk, genezen en gerust voor
maanden, totdat de gisting van een nieuwe uitspatting, met dezelfde smartvolle
scherpte van een monsterlijke, vruchteloos bestreden behoefte, in hem rijpen zou.
Bij Jan was de natuureis, zo niet minder tiranniek, dan toch uiterlijk veel stiller,
en van totaal andere aard. Jan dronk niet, maakte geen spektakel op straat,
verwaarloosde nooit een uur arbeid, maar hij zocht troost en uitspanning bij de
dienstmeid. Van tijd tot tijd sloop hij geniepig bij haar in het kamertje onder de trap,
waar zij sliep.
Zij was oud en lelijk, vuil en zwart, met een grauw vel en een mond zonder tanden,
doch wat deed dat ter zake. Hij nam ze maar zoals ze was, en dat bevrijdde hem van
ergere buitensporigheden. Nooit, trouwens, ontving ze een cent van hem. Dat gebeurde
zo gans eenvoudig en natuurlijk, zonder liefde noch schaamte, alsof het niet anders
kon, alsof het iets was dat vanzelf bij haar betrekking als dienstmeid hoorde. En
overdag was daar niets van te merken; nooit, zelfs als ze gans alleen in huis waren,
waagden zij de minste toespeling dienaangaande. Het geruste cynisme van honden
die na de daad elkaar verlaten. Die toestand duurde reeds meer dan tien jaren, zonder
bij Pier-Cies of Domien de minste argwaan te wekken.
En zo was weer hun dagelijks leven ingericht, toen een ge-
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beurtenis er een aanzienlijke verandering in teweeg kwam brengen.
Op een namiddag dat Pier-Cies alleen zat in de keuken, stil bezig met het haardvuur
aan te leggen, terwijl Domien in de heropgebouwde stalling de koeien aan 't melken
was, en Jan met het tweespan ossen op de akker werkte, hield eensklaps een karretje,
bespannen met een mager paardje, in de landweg, voor het ingangshek van de hoeve,
stil. Pier-Cies, even opkijkend, zag er een jongen uitstijgen, die, na de leidsels over
de rug van het paardje gegooid te hebben, ijlings de boomgaard kwam opstappen,
in de richting van het woonhuis.
Op de drempel hield hij even stil, duwde de halfgesloten voordeur open, vroeg
om belet, van achter 't houten schut, dat het portaal tot een soort gangetje maakte.
En alvorens ook de trage stem van de oude Pier-Cies ‘kom maar binnen’ had
geantwoord, stond de jongeman reeds in de lage, sombere keuken, en sprak hij, gans
ontsteld, en hijgend alsof hijzelf de wilde rit had afgelegd, die zijn paardje gedaan
had:
- Baas Foncke, er is een ongeluk voorgevallen; uw schoonbroeder Moeykens heeft
onderweg, in mijn rijtuig, tussen Lauwegem en Brakel, een beroerte gekregen, en
ligt daar in een herberg op sterven.
Verschrikt, half van zijn stoel opgericht en de pook roerloos in het vuur, staarde
Pier-Cies de jongeling aan, als had hij diens woorden niet begrepen.
- Wat zegt ge... wat zegt ge... Toch zeker zó erg niet? uitte hij eindelijk, machinaal,
het ganse lichaam bevend.
- Jawel, jawel, baas Foncke, bekrachtigde de jongeling zijn woorden. Wij waren
samen om drie uur vertrokken, wij gingen zwijnen kopen, op een hoeve, te Baaigem.
Onderweg had Moeykens reeds een paar keren gezegd: ‘ik weet niet wat ik heb, maar
ik voel me nie wel, 'k voel me volstrekt nie wel vandaag’; en ik antwoordde telkens
al lachend: ‘tut, tut, tut, drinkt ‘nen druppel of twee en 't zal gedaan zijn!’ toen hij
eensklaps achterover van de bank viel, het aangezicht blauw, de vuisten gebald en
de tanden op elkaar gesloten, de ogen vervaarlijk draaiend. Wij waren vlak bij Het
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land van Belofte. Ik zweepte mijn paard en wij holden erheen, en, met de hulp van
de baas uit de herberg, droeg ik er Moeykens binnen. Dáár ligt hij nu, in de
achterkamer. Ik ben spoedig zijn zoon gaan verwittigen, en priester en dokter
ontbieden. Die zullen er reeds zijn. Komt ge nu ook mee? Ik voer er u dadelijk heen.
Pier-Cies was opgestaan. Zijn handen sidderden, hij trippelde zuchtend heen en
weer, en schudde wanhopig het hoofd, meer verveeld nog dan ontroerd, in de
verwarring van zijn geest op een klaagtoon stamelend:
- Och God zijn dat toch dingen! Och God zijn dat toch dingen! En 'k ben hier heel
alleen! Marie is ook juist uitgegaan! Wat moet ik daarmee doen! Wat moet ik daarmee
doen!
Domien kwam pas binnen, het monsterlichaam schommelend op zijn knokkelbenen,
een boordevolle emmer melk in iedere hand. Hij hield even stil, keek half verwonderd,
half wantrouwend de jongeling aan, luisterde roerloos, de blik ten gronde en de
emmers in de hand, naar het verhaal van de akelige gebeurtenis. En zonder er iets
op te antwoorden, net of het hem niet schelen kon, hinkte hij door als een bruut naar
het achterhuis, en plaatste er zijn emmers op de rode vloer, naast de boterkuip. Toen
kwam hij in de keuken terug, en nors, als met een soort van tegenzin omdat hij spreken
moest:
- Kent hij nog mensen? vroeg hij.
- Neen, hij ligt buiten kennis, antwoordde de jongen. En, ietwat wrevelig wordend
onder de langzaamheid en koelheid van de twee oude jonkmans:
- Welnu, komt een van u mee, of moet ik er alleen terugkeren en zeggen, dat gij
weigert te komen? sprak hij dringender.
- Wilt gij er heengaan, Domien? vroeg Pier-Cies bedeesd en ongelukkig.
- Neen ik. 'k Moe mijn koeien geven,1. klonk het plompe antwoord.
- Ga Jan dan halen op het land, verzocht de oudste broeder

1.

Te eten geven.
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verzoenend.
- Neen ik, 'k heb geen tijd.
- Ja maar, luister eens, ik kan niet langer wachten, sprak de jongen beslist, terwijl
hij stampvoetend boog om door het venstertje naar zijn gespan te kijken.
Toen vatte Pier-Cies zuchtend moed. Hij ging in 't slaapvertrek zijn laarzen en
zijn jas aantrekken, en kwam in de keuken terug, berichtend dat hij klaar was. Met
een treurige hoofdschudding, volgde hij de jongeling in het karretje, dat terstond,
onder luid zweepgeklap, omdraaide en in de richting van het dorp verdween.
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IV
De Fonckes hielden niet van Moeykens. Zij voelden tegen hem de instinctmatige
antipathie van de vlijtigen en spaarzamen tegen de luiaards en verkwisters. Zeer sterk
tegen de wil van allen was hij, lang geleden, met hun zuster Eulalie getrouwd, en
gedurende menigvuldige jaren hadden zij haar niet meer willen zien. Toen die
vijandschap eindelijk begon te verminderen was Eulalie gestorven, een zoontje
achterlatend, waarover eerst de oude Foncke, en, na diens overlijden, Pier-Cies van
rechtswege als toeziende voogd werd aangesteld. Op die manier was men er nog in
geslaagd, het grootste gedeelte van het vermogen van het kind te redden, dat anders,
zonder twijfel, door de luie, aan de drank verslaafde vader, zou verspild geworden
zijn. Eveneens was na de dood van vader Foncke, het de kleinzoon toekomend erfdeel
onder wettelijke waarborg, in handen van de drie broeders gebleven, en alleen de
interesten van 't kapitaal werden, voor onderhoud en opvoeding van het kind, aan
Moeykens uitgekeerd.
Het spreekt vanzelf dat deze hoogst geërgerd was geweest door zulke handelwijze.
Lang en hevig had hij op straat en in de herbergen tegen de broeders Foncke
uitgevaren, hen gewoon beschuldigend van diefstal, hen woest bedreigend met
rechterlijke vervolgingen. Zijn zoon had hij alle omgang met zijn ooms verboden,
en eens, op een toevallige ontmoeting met Domien, die er op los was om te drinken,
was het er zó scherp en driftig toegegaan, dat men de beide schoonbroeders had
moeten scheiden om ze te beletten handgemeen te worden.
Het was dan ook niet onder de indruk van een grote smart dat Pier-Cies de jongen
naar het landelijk herbergje vergezelde. Maar toen hij, door het krioelend gedrang
van de her-
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bergzaal heen, in het akelig somber kamertje kwam, waar zijn onherkenbaar geworden
schoonbroeder op sterven lag, nam zijn meewarig hart de bovenhand over zijn
vijandschap, en rolden echte droefheidstranen uit zijn ogen.
Pol, de zoon van de zieltogende, een dikke, blonde zestienjarige knaap, met grote
uitpuilende blauwe ogen en vlezige lippen, was daar ook, huilend, met gewrongen
handen naast de dokter over 't bed gebogen, en evenals in de gelagzaal was het er
een nare drukte van nieuwsgierigen, die, reikhalzend, met uitgezette ogen, naar de
stervende stonden te kijken, terwijl, door de openstaande binnendeur, met het geluid
van de gesprekken en 't glazengerinkel, een benauwende lucht van drank en tabak
in het slaapvertrek drong.
Bevend was Pier-Cies op de voorgrond getreden, en, onder het paarskatoenen
bedgordijn, zag hij Moeykens in het lage ledikant op de rug gestrekt liggen: het
opgezwollen gezicht bijna zo blauw als zijn half opengescheurde veekoperskiel, de
krampachtig gesloten vuisten, paars en dik als twee donkere keien, in stramme
spanning boven de deken. Zijn verdraaide ogen, waarvan haast niets meer dan het
wit te zien was, stonden vervaarlijk strak en dood, als die van een blinde, en, met
zijn reutelende adem, die sissend door zijn op elkaar geschroefde tanden brak, kwam
telkens als een gebrabbel van blaasjes te voorschijn, die, openbarstend, de onderlip
met een wit randje kleverig slijm omzoomden.
De jonge dokter, dezelfde die Jan verpleegd had tijdens de ramp op de hoeve,
scheen het met zijn patiënt erg druk te hebben. Hij spande zich vruchteloos in om
tussen de, als het ware op elkaar geklonken tanden van Moeykens, een opening te
krijgen. Het zweet parelde in dikke druppels op zijn voorhoofd, en blijkbaar werd
hij ook zeer sterk gehinderd in zijn taak door het voortdurend toenemend gedrang
van de nieuwsgierigen, die hem niet enkel in de weg stonden zonder hulp te bieden,
maar daarbij nog het schaarse licht van 't vensterraampje onderschepten.
Dat was dan ook de oorzaak waarom hij zich plotseling, grof beledigend, tot de
menigte omkeerde. Bleek van toorn, de lippen trillend en de ogen fonkelend, zond
hij, met overdreven ruwheid, het ganse gezelschap de deur uit. Zelfs de goe-
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dige Pier-Cies, die nog even bedeesd wilde te kennen geven wie hij was, werd
onmeedogend met de teleurgestelde, mopperende kudde weggestuurd. De deur werd
achter hem ruw dichtgeflapt, en alleen de zoon van de kranke en een assistent van
de dokter, bleven in het kamertje.
Moeykens stierf vroeg in de volgende morgen, zonder een ogenblik weer te zijn
bijgekomen. Zijn lijk, in de herberg gekist, werd op een wagen naar huis gevoerd,
en twee dagen later, op een ijskoude, mistige novembermorgen, ter aarde besteld.
De drie broeders Foncke woonden de begrafenis bij. Zeer deftig vergezelden zij
met Pol en enkele verdere familieleden de lijkstoet ter kerke. En toen de plechtigheid
afgelopen was, en men een borreltje gedronken had in de herberg naast het kerkhof,
begaven zij zich ook gezamenlijk met de anderen naar het gemeentehuis, waar, onder
het voorzitterschap van de kantonrechter, een familieraad zou gehouden worden.
Daar de afgestorvene hoegenaamd geen vermogen achterliet, geraakte men terstond
tot overeenkomst. De notaris te Lovergem, meneer Lauwereynssens, zou, ten voordele
van Pol, het huisraad van de overledene in openbare veiling aanbieden, en de jongeling
zou zijn intrek nemen bij zijn voogd en ooms, de broeders Foncke. Toen dit aldus
ter bevrediging van eenieder besloten was, verlieten de verwanten de gerechtszaal,
en, nadat ze beneden, in de herberg, nog een paar borreltjes gedronken hadden,
keerden zij terug naar 't sterfhuis, waar de familie- en burenmaaltijd plaats zou hebben.
Twee dagen later, in de schemering, kwam Pol, met een karretje waarop zijn koffer
stond, op de hoeve van de drie oude jonkmans aan.
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V
Hij werd het er vrij gauw gewoon.
Het was een dikhuidige, lamlendige jongen, traag in zijn bewegingen, met op zijn
bol gezicht iets kalms en tevens gluipends, dat weinig tot sympathie uitlokte.
Het duurde ook niet lang vóór men kon vaststellen dat hij volstrekt geen werker
was. Hij ging schoorvoetend, als met weerzin, naar zijn bezigheid, elk ogenblik de
arbeid onderbrekend om zich met allerhande beuzelarijen op te houden, voortdurend
verstrooid door alles wat hij zag en hoorde, zó in-lui en lam van aard, dat hij, bij de
minste ernstig volgehouden inspanning begon te hijgen en te zuchten.
Was het die ingewortelde vadsigheid, gepaard met die uiterlijke kalmte als van
een beest zonder gepeinzen, die hem, van stonden af, aan de werkzame, nerveuze
Jan, zo diep antipathiek maakte? Of was het de haat tegen de vader, overgebracht op
de zoon? Of was het nog iets anders; iets dat hij voelde en niet kon ontleden? iets
als het duister voorgevoel van een toekomende, hardnekkige strijd? Hoe dan ook,
Jan kon zijn neef weldra niet uitstaan. Het was genoeg dat hij hem daar zag lopen,
het lamme, dikke lijf lui waggelend op zijn trage benen, een kalme glimlach van
wellustig gezond- en voldaanzijn op de bolle wangen, om ervan te sidderen van
verontwaardiging, om zich te voelen overweldigen door de lust, door de behoefte,
hem brutaal aan te porren, hem vooruit te duwen, te trappen. Soms moest hij bepaald
de blik van hem afwenden, of hij zou het gedaan hebben. En zó sterk had hij een
hekel aan de enkele gedachte met de ‘luiaard’, zoals hij Pol dadelijk noemde, enig
gezamenlijk werk te verrichten, dat hij hem van stonden af, stelselmatig, voor alles
wat zijn deel van de gemeenschappelijke arbeid betrof, als medehulp had uitgesloten.
Hij had er, in zijn
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instinctieve haat, en niettegenstaande 't geldelijk belang dat zij eraan hadden hem
zolang mogelijk in hun gemeenschap te houden, met zijn broeders een kwestie sine
qua non van gemaakt: als de luiaard zich ooit waagde met de ossen te werken, of
iets van landarbeid te verrichten, zou hij, Jan, op staande voet de ganse boel in de
steek laten en er vandoor trekken!
Pier-Cies en Domien, ofschoon verbaasd door zulk een vreemde heftigheid, hadden
voldoening aan zijn wil gegeven. In geen geval toch kon Jan op de hoeve gemist
worden. En Pol, uit het soort bezigheid gesloten, dat de boerenjongens van zijn
leeftijd doorgaans te beurt valt, verrichtte hoe langer hoe minder op de hoeve, weldra
gedaald tot de betrekking van een soort huisknecht, en dan nog wel van een
overbodige knecht, ternauwernood bekwaam om aardappels te schillen en de vuilnis
van stallen en boomgaard weg te ruimen. Maar 't leek wel of het hem niet schelen
kon, en van Jans vijandige stemming scheen hij in 't minst geen notitie te nemen. Hij
hield zich zoveel mogelijk op een afstand van hem, uit een gevoel van instinctmatige
verwijdering, en wendde zich bij voorkeur tot de andere huisgenoten, als hij iets te
zeggen of te vragen had. Van Domien, die hij soms hulp bood bij de koeien, en van
Pier-Cies en Marie, voor wie hij beuzelarijtjes verrichtte in de keuken, had hij dan
ook niet te klagen. Domien was eerder onverschillig, en sprak soms, gedurende
dagen, geen woord tot hem, net alsof hij niet bestond, maar de goede Pier-Cies, die
immer allen poogde te verzoenen, kon wel eens echt vaderlijk met hem omgaan.
Vaak vroeg hij hem of hij tevreden was met zijn nieuwe levenswijs, en 's zondags
stopte hij hem soms tersluips een paar franken in de hand, zodat hij zich in 't dorp
met zijn makkers kon gaan amuseren.
Aldus verliepen een paar jaren. Het leven op de hoeve ging stil voort zijn gewone
gang, elk jaargetijde met zijn regelmatig terugkomende werkzaamheden en vermaken;
de broeders, vooral de twee oudste, telkens wat meer vervallen en verzwakt, en Pol,
integendeel opgroeiend in kracht en gezondheid. Hij was nu pas negentien, maar zó
buitengewoon lichamelijk ontwikkeld, dat men er hem graag vijfentwintig
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zou toegekend hebben. Zijn bol gezicht had zich nog breder uitgezet, zijn schouders
en armen waren dik als die van een hercuul, en ook zijn grove blauwe ogen kregen
nu soms een uitdrukking van kracht en zelfvertrouwen, die er eertijds aan ontbrak.
Maar wat hij van zijn vroegere jeugd behouden had was de gemeten traagheid, de
lamlendige luiheid van de bewegingen, gepaard met dat iets gluipends en geniepigs
in zijn ganse zijn, dat soms vermoeden deed dat er ook, achter dat rustig uiterlijk,
geheimzinnig verborgen hartstochten schuilden.
Met dit alles, en niettegenstaande vele oorzaken tot onenigheid, was het leven toch
draaglijk op de eenzame hoeve. Zij raakten zo langzamerhand aan elkander gewend,
en zelfs Jan begon zijn instinctieve haat tegen zijn neef minder sterk te voelen, toen
een gebeurtenis plotseling een nieuwe omkering teweegbracht.
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VI
't Was op een koude namiddag van einde oktober.
Jan, die de vorige dag een achter de hoeve gelegen stuk land gezaaid, geëgd en
gesleept had, was er die middag met zijn spade weer naar toe gegaan om het te
‘zeeuwen’. De akker was lang en smal, omgeven van elzekanten en sloten; en Jan,
die aan het verste uiteinde begonnen was, spitte, een paar meter van elkaar, lange,
rechte voren in de richting van de hoeve, waarvan hij, op anderhalf geweerschot
afstand, door de half ontbladerde struiken, de lage achtergevel, en links van daar,
het ‘braskot’ en de kleinere zwijne- en konijnehokken kon ontwaren. Aanhoudend,
in een regelmatige beweging, stak hij de spade in de grond, twee vlugge steken rechts
en links, één achteraan, deze diep ingeduwd door een drukking van de voet; en met
een flinke heffing, haalde hij de vette aardkluit op, ging er een stap mee vooruit en
strooide hem waaiervormig open, er het gezaaide graan mee bedekkend. Dat heette
‘zeeuwen’. Van tijd tot tijd richtte hij even het hoofd op om te verademen, de blik
werktuiglijk gevestigd op de achtergevel en de kleine boomgaard van de hoeve.
Pol was er bezig droge blaren op te rakelen. De steel van de houten hark in zijn
beide handen, het dikke lijf, bij iedere beweging, langzaam scheef en slap heen en
weer waggelend, slenterde hij van de ene boom onder de andere, de dorre bladeren
in kleine hoopjes samenscharrelend. Hij scheen bijzonder lui te werk te gaan die
middag; 't was net of hij loodklompen wegsleepte, en elke lamme beweging van de
hark ging gepaard met een lamme scheve slingering van hoofd en heupen, of hij
hijgend naar zijn adem snakte.
En Jan, in 't zweet zijns aanschijns over de vore gebogen, voelde opnieuw, bij 't
gezicht van die walgelijke luiheid, een
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toenemende toorn en verontwaardiging in zich opbruisen. Was het geen schande dat
zo een jonge sterke kerel dáár luien laf-weg blaren stond te rakelen, terwijl hij, die
zoveel ouder en half verminkt was, zich moest afbeulen met ‘zeeuwen’! Was zijn
plaats niet hier in de vore, naast hem? En, vergetend dat hijzelf aan zijn neef deze
landarbeid verboden had, spitte hij met verdubbelde krachten door, eensklaps jaloers
wordend van zijn grond en van zijn arbeid, knarsetandend bij de enkele gedachte dat
de luiaard er iets aan zou doen.
Onder zulke gedachten en gewaarwordingen had Jan de helft van de vierde vore
gedolven, en even stond hij rustend in het midden van de partij, zich met het
averechtse van de hand het zweet van 't voorhoofd vegend, toen hij Pol, die hem de
rug keerde, ook roerloos onder een appelboom zag staan, helemaal niets meer
verrichtend, de beide armen op de hark gekruist, starend in de richting van het
‘braskot’.
- Schandalige leegloper! Zelfs te lui om wat blaren op te scharrelen! bromde Jan
binnensmonds, met een minachtende grijnslach. En hij bleef zelf een ogenblik dralen,
geïntrigeerd om te weten waar de kerel nu eigenlijk zo naar staarde. Dáár zag hij het:
Marie die met een emmer van het braskot naar het woonhuis liep. Naar zó iets kon
de luiaard zo lang staan te gapen! Zijn blik volgde de meid dwars door de boomgaard,
en als de deur van 't achterhuis reeds dicht was stond hij nóg te gapen. Eerst na een
paar minuten ging hij weer aan 't werk, het hoofd lam-schuin, elke trage harkslag
geritmeerd door de luie schommeling van zijn vadsig lichaam. - Nondedzju! grijnsde
Jan, woest zijn spade in de grond duwend.
Hij had de vierde vore doorgedolven, hij bleef een ogenblik aan het uiteinde van
de akker stilstaan, de vet-klevende aarde van zijn klompen schuddend. Door de
twijgen van de half ontbladerde elzestruiken heen, zag hij zijn neef langzaam
voortwerken, de hark traag ruisend door de ritselende bladeren. Hij bekeek hem een
poos in de rug, met schitterende ogen, de tong kittelend van 't verlangen hem een
schimpend scheldwoord toe te roepen. Doch hij bedwong zich. Hij haalde minachtend
de schouders op en liep over de grasstrook
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langs de elzekant heen, naar 't ander uiteinde van 't veld, om er de laatste vore aan
te leggen.
Gedurende tien minuten spitte hij zonder ophouden door, met zijn gelijke,
waaiervormige zwaai, de mulle aarde over het gezaaide graan uitstrooiend. De avond
begon te dalen, stil-wazig, in gedempte schemerkleuren over de wijdte van de velden.
Hij spoedde zich om met zijn arbeid klaar te zijn. En juist stak hij nog even het hoofd
op om te verademen, toen, voor de tweede maal, nu in de omgekeerde richting,
hetzelfde schouwspel van daareven weer zijn ogen trof: Marie, die met een emmer
van het achterhuis naar 't braskot ging, en Pol, die, enkele schreden verder, onder
een boom op zijn hark geleund, roerloos haar stond na te kijken.
Jan, door de herhaling van dit incident getroffen, staakte ook eensklaps de arbeid.
Een bruuske argwaan schoot hem door het brein. Hij drukte zijn spade in de grond
en ging enkele passen opzij, in de schaduw van de elzestruiken, vandaar het tafereel
bespiedend.
Marie was in het donker gat van de openstaande braskotdeur verdwenen. Jan
hoorde haar de geledigde emmer rinkelend op de vloer neerzetten en met de houten
stamper het beestenvoeder in de kuip beginnen te stampen. En, even gerustgesteld,
was hij op 't punt zijn arbeid te hernemen, toen hij Pol zijn hark tegen een boom zag
zetten en met wijdsluipende schreden naar het braskot ijlen.
Het was of Jan een mokerslag op 't hoofd kreeg. Hij slaakte een gillende vloek,
voelde een schok door gans zijn lichaam, bleef een wijl palstil en stom, met
wijdopengespalkte ogen, als versteend op de grasstrook staan. Toen kreeg hij
plotseling 't bewustzijn weer, vloog als een gek vooruit, sprong over de sloot, rende
dwars door de boomgaard, viel met een razende verwensing in het braskot:
- Ah sloebers! vuiliks! sloebers!
En hij zag het, als in een weerlicht, ondanks zijn ontsteltenis, en de halve duisternis
van 't hok: zijn neef, zijn aartsvijand, de hatelijke luiaard, Marie hartstochtelijk in
zijn armen houdend, terwijl zij, onverschillig en gelaten, doorging het beestenvoeder
te stampen. Hij had het gezien, ofschoon hij haar dadelijk losliet, en 't was een
ogenblik, zó onheilspellend,
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dat alle drie ervan ineenkrompen, in stom-roerloze afwachting van de ramp die nu
zou neerstorten.
Maar in de overmaat van zijn ontsteltenis, werd Jan even met kracht- en
sprakeloosheid geslagen, en dat redde hen allen. Hij wilde spreken, vloeken,
schreeuwen, en kon geen woord meer uitbrengen. Alleen zijn adem zwoegde of er
iets in hem zou barsten. En het was eindelijk nog Marie, die, nors en ruw, vuurrood
van schrik, het eerst 't woord nam, terwijl Pol, met een boosaardig valse blik,
voorzichtig gluipend naar het deurgat week:
- Is dát toch iemand doen schrikken! Wordt ge dan gek? Mijn harte schudt en beeft
ervan!
Jan maakte geen beweging, zei geen woord. Hij kon niet; hij stikte en zwijmde;
het was hem in de benen en de keel geslagen. Alleen zijn ogen, zijn als karbonkels
fonkelende ogen zegden alles: zijn ontzetting, zijn haat, zijn jaloezie, zijn wraak. Hij
het ze ongedeerd vertrekken, zijn beide handen aan de meelkist vastgeklampt om
niet te vallen. En eerst toen ze reeds de deur uit waren, kon hij hen, in de overspanning
van zijn ganse wezen, met schorre, afgebroken stem naroepen:
- Wacht maar,... 't is daarmee niet uit!... ik zal u vinden!... ik zal u wel vinden!
Toen kwam hij langzamerhand een weinig tot bedaren. Hij richtte zich op, streek
zich de hand over 't voorhoofd, staarde verwilderd in 't rond, onthutst alleen te zijn
in 't braskot, in de benauwende lucht van het verzuurde beestenkooksel. De ganse
scène was zó vlug geschied, dat hij ervan suizebolde, dat hij niet juist bevatten kon
wát er toch eigenlijk gebeurd was. Het kwam hem voor als iets onwerkelijks, als iets
onmogelijks, zó monsterachtig scheen 't hem nu. Maar dadelijk weer, als in een
plotselinge steek die hem dwars door het lichaam boorde, werd hij het zich bewust
dat hij nochtans niet droomde, en dát was hem te sterk, dát kon hij nogmaals niet
begrijpen, dát smakte hem ten gronde als een donderslag. En wat hij boven alles
voelde, was, dat zijn haat, zijn wilde, instinctmatig-wrede haat tegen zijn neef aan
de gebeurtenis zulke overdreven afmetingen gaf. Marie was niet langer het slordig
schepsel, de oude, vieze schrobster die hij,
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bij gebrek aan beters, 's nachts tot vrouw nam, en overdag, zich schamend voor zijn
zwakheid, niet eens wilde bekijken: de gedachte dat zijn aartsvijand haar nu ook
begeerde, en hem wellicht bij haar vervangen zou, gaf haar eensklaps, in zijn ogen,
een onschatbare waarde, voor het bezit en het behoud waarvan hij nu tot het uiterste
zou worstelen.
Een ingeving: aanstonds in huis lopen, het gebeurde aan Pier-Cies en Domien
vertellen, de kerel schandelijk weg doen jagen. Reeds was hij uit het braskot, sidderend
van wraaklust, toen een seconde kalmere overdenking hem het onzinnige van zijn
plan deed beseffen. Dat kon eenvoudig niet. Als men Pol wegstuurde, moest men op
Marie dezelfde maatregel toepassen, en wie anders dan hijzelf, zou er in dat geval
het meest bij verliezen! Een tweede overweging deed hem voelen dat Marie, eenmaal
beschuldigd en in 't nauw gedrongen, tot ergernis van al wie hem kende, zich wreken
zou, door zijn jarenlange, geheime betrekkingen met haar, ruchtbaar te maken; en
eindelijk, derde en niet geringste beweegreden: over anderhalf jaar werd Pol
meerderjarig, en zou ongetwijfeld, in geval van onenigheid, aan de gemeenschap
zijn moederlijk erfdeel terugeisen.
Wanhopig van machteloze wrok, beseffend dat hij voorlopig moest zwijgen, maar
vastbesloten zich op een andere manier te wreken, keerde Jan met waggelende stap
naar de akker terug. Doch hij had de kracht niet meer zijn arbeid te voltooien; hij
was ineens als lam geworden, zó diep ellendig lam en zwak, dat hij geen spit meer
delven kon. Hij bukte met zijn spade mee ten gronde, en eensklaps werd het hem te
sterk: hij gooide ze weg, tegen de elzekant aan, drukte zijn eeltige vuisten op zijn
ogen, en in de grauwe, kille schemering, die als een trage sluier van triestige
verlatenheid over de akker sleepte, begon hij plotseling te huilen en te snikken als
een kind.
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VII
- Jan!...
- Hé!... Jan!... Eten!...
Luidkeels, de beide handen trechtervormig om de mond, staat Domien in 't open
deurgat van het achterhuis naar hem te roepen.
En Jan, die het eerst niet hoorde, heft nu het hoofd op, en antwoordt, ruw, schor:
- Ja, ja!... ik kom!
Zijn zwakheid heeft niet lang geduurd. Hij heeft zich dadelijk gestaald, en, met
woestheid, in de schier gans gevallen duisternis, zijn arbeid voortgezet.
Nu is hij kant en klaar. De laatste vore is gedolven. Hij veegt met een handvol
gras zijn spade schoon, legt ze over zijn schouder en stapt vastberaden huiswaarts.
Aan de pomp, in het achterhuis, wast hij zich even de handen, droogt ze af aan zijn
buis, en komt in de keuken.
De huisgenoten, alsmede de meid, zitten er reeds geschaard aan het laag, rond
tafeltje, rondom de reusachtige papteil. Zonder een woord, alleen in 't voorbijgaan
een blik op Marie en de luiaard vestigend als om ze te doorboren, gaat hij de lege
plaats tussen Pier-Cies en Domien nemen. Hij licht even zijn pet op, slaat haastig
een kruis, prevelt een Onze Vader, zet zijn pet weer op.
Dan beginnen zij alle vijf uit de gemeenschappelijke kom te eten.
De stilte is benauwend, haast onheilspellend. Behalve het getiktak van de oude
klok, hoort men enkel het slurpen van de lippen in de lepels, en het eentonig afsijpelen
van de druppeltjes pap, die na elke schep in de aarden kom terugvallen. Maries gelaat
is rood als vuur, en zij eet met een zichtbare inspanning; dat van Pol, integendeel, is
kalm en
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onverschillig, net of er niets gebeurd zou zijn.
- 't Is koud geworden met valavond, ik verwacht ‘natte’, spreekt goedig de oude
Pier-Cies, in de behoefte het kwellend stilzwijgen te breken.
Doch niemand geeft een antwoord op die bemerking, en de vijandige stemming
wordt er nog drukkender door. Jans rechterhand begint eensklaps zo hevig te beven,
dat hij de helft van een lepel pap over het tafeltje morst.
- Nondedzju! bromt hij binnensmonds, als vertoornd op zichzelf, maar tegelijk
schiet zijn oog een zó glinsterend weerlicht van woede op Pol, die tegenover hem
zit, dat dé kerel er instinctmatig voor achteruitschrikt. Onthutst kijken; Pier-Cies en
Domien hun broeder aan.
Jan heeft gedaan met eten. Opnieuw licht hij even zijn pet op, vouwt bevend de
handen, prevelt een ‘Wees gegroet Maria, moeder Gods’. Dan staat hij op en gaat
bij de haard zijn pijp aansteken. En zonder een woord verlaat hij het huis ruw achter
zich de deur toeflappend.
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VIII
't Is nacht; allen slapen...
In 't bed naast het zijne, het bed, waar zijn vader gestorven is, hoort Jan de zachte,
regelmatige, half zuchtende, half snorkende ademhaling van zijn broeder Pier-Cies,
die daar nu slaapt.
Hijzelf ligt met wijdopen ogen in de duisternis te staren. Hij heeft het zwaar
benauwd. Zijn hart hamert met grote slagen. Het is hem haast niet mogelijk stil te
blijven liggen. In de keuken daarnaast hoort hij elf uur slaan; elf luide, trage slagen,
die als het ware in zijn hart terugbonzen.
Dan staat hij sidderend op.
De beide handen tastend uitgestrekt, schrijdt hij omzichtig, op zijn blote voeten,
in de duisternis vooruit. Hier, rechts, is de oude kleerkast; dáár, links, voelt hij even
het ruige hout van Pier-Cies zijn bed. Hij behoeft niet eens te zien, hij kent zó juist
de afstanden tussen de voorwerpen, dat hij er blindelings zijn weg zou vinden.
Dáár is hij aan de deur, die nooit geheel op slot gaat. Hij duwt ze stil halfopen,
glijdt door de zwarte gaping, trekt ze weer op een kiertje. Dwars door de keuken,
waar het getiktak van de klok zo luid in de donkere stilte gahnt, komt hij vóór de
deur van Maries kamertje, onder de trap.
Wat bonst zijn hart! Wat is hij gejaagd! ontsteld! Wat slikt zijn adem zenuwachtig
in zijn hete, droge keel. Hij is bekwaam tot alles; bekwaam haar te doden.
Dáár is hij binnen. De deur was niet gesloten. Gelukkig dat ze niet gesloten was,
hij zou ze ingedrukt hebben. Nu behoeft hij geen geweld te gebruiken, 't is toch beter.
Het is er stil, geheimvol stil in 't kamertje. Door het kloppen van zijn slapen heen,
hoort hij in 't bed het zacht geluid van een rustig ademhalen.
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Ze slaapt!... Een ogenblik is hem, ofschoon zonder enige reden, een vreselijke argwaan
door het brein gehold: een ogenblik heeft hij gedacht dat de andere, de luiaard, de
aartsvijand, met haar was.
Nu voelt zijn bevende hand dat het niet waar is; zij ligt alleen in 't bed. Rechts en
links is er een lege ruimte. Dan glijdt hij zelf onder de dekens.
Met een zucht wordt zij even half wakker. Zij brabbelt enkele woorden, keert zich
een weinig, begrijpt wie de bezoeker is, schuift op naar de muur, om plaats voor hem
te maken.
Zij ligt op haar linkerzij, de rug naar hem gekeerd. Hij, op de rug, maakt geen
beweging. Zijn wijde ogen staren strak in het donker; onverpoosd, met sneller en
sneller jagende slagen, hamert en bonst zijn hart. Zo blijven zij minuten lang in
onheilspellende stilte liggen.
- 't Was prettig, hè, vanavond, ginder in 't braskot? fluistert hij eindelijk, de schorre
stem dof-trillend.
En plotseling richt hij zich overeind, de fonkelende blik in de duisternis op haar
gevestigd.
Opnieuw is er een poos stilzwijgen. Doch zij slaapt niet meer, ze is wakker. Hij
voelt dat zij over zijn woorden nadenkt, een antwoord verzint. Dan zegt ze 't ook
eindelijk, op dezelfde lage, dof-fluisterende toon, zonder van houding te veranderen:
- Hij heeft toch niets gedaan.
- Nee, maar was ik er niet gekomen, het zou toch wél gebeurd zijn, hè? hervat hij,
met een hik in de keel.
Hij overdrijft opzettelijk. Hij gelooft niet dat het reeds zover met hen is, hij zegt
dat zo maar om te weten wat of er eigenlijk reeds gebeurd is.
- Om het even, hij hééft het toch niet gedaan, antwoordt ze ter verdediging.
Die simpele woorden doen hem vreselijk ontstellen. Hij krijgt plotseling de intuïtie
dat er veel meer gebeurd is dan hij weet, en bevend van angst, met een stem die haast
geen menselijke klank meer heeft, vraagt hij:
- Hoe dikwijls hééft hij het al gedaan?
Opnieuw laat zich het antwoord wachten. En, omdat ze niet
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dadelijk, in verontwaardiging zegt dat nooit iets dergelijks voorgevallen is, gaat er
in hem iets verschrikkelijks om, wordt hij als duizelig, voelt hij, weet hij, eer ze zelfs
gesproken heeft, dat, wat hij nauwelijks veronderstellen durfde, werkelijk geschied
is. Dan zegt ze 't, langzaam, stil, als onverschillig:
- Drie keren.
Als een steen blijft hij liggen. Hij voelt niet meer, hij denkt niet meer, hij ademt
niet meer. Er is een opschorsing in zijn leven, hij is als een dode.
Dat duurt zo enkele seconden. Dan krijgt hij een schok, en, rillend, met een
veranderde, vreemd matklinkende stem, of het de stem was van een onbekende, die
haar woorden niet begrepen heeft:
- Hoe dikwijls? hoe dikwijls? vraagt hij opnieuw.
- Drie keren.
- Drie... keren...
Droog slikkend, onbekwaam deze twee simpele woorden geleidelijk uit te spreken,
herhaalt hij ze werktuiglijk, met inspanning, als verdwaasd, als kan hij er de zin niet
van bevatten. Dan grijpt hij de meid ruw bij de schouder, dwingt haar het aangezicht
tot hem te keren, roept dof, terwijl zijn ogen zich van afschuw opensperren:
- Ge liegt, nietwaar? Ge zegt dat maar omdat ge boos zijt, omdat mijn vragen u
vervelen?
- Welneen, antwoordt ze nors, 't is de waarheid.
- Wanneer is het de eerste maal gebeurd? vraagt hij.
Zij denkt even na en antwoordt:
- Ongeveer drie maanden geleden.
- Waar?
- In de keuken, terwijl Pier-Cies bij u op de akker was.
Ondanks de razende woede, waaronder hij stikt, ondanks zijn ontsteltenis, zijn
lijden en zijn wraaklust, ondanks al het vreselijke dat in hem omgaat, blijft hij uiterlijk
kalm doorpraten. Iets sterker dan zijn wil en zijn foltering, doet hem voortdurend in
schijn kalm blijven, net of hij sprak van iets, dat hem niet rechtstreeks aangaat, van
iets dat wel belangrijk is, maar geenszins hartstochtwekkend, geenszins kwellend.
De gedachte, dat zóiets werkelijk gebeurd is, dat hij,
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zonder enig vermoeden, bedrogen is geweest door de man, die hij, instinctmatig, het
meest op aarde verfoeit, komt hem zó enorm, zó overweldigend voor; 't gevoel van
vernedering, dat hij erdoor ondergaat, is zó onuitstaanbaar, zó verpletterend, dat het
hem, niettegenstaande de cynische bekentenissen van de meid, nog onmogelijk is er
geloof aan te hechten. Hij blijft kalm, hij blijft stil, hij is als met lamheid geslagen.
Alleen zijn hamerend hart en zijn trillende handen verraden de verwoestende
ontsteltenis van zijn innerlijk wezen. En het is nogmaals met een doffe, als het ware
dode stem, dat hij haar verder ondervraagt, terwijl een grote hik de woorden van zijn
zin in tweeën hakt:
- En wanneer... de twee andere keren?
- De tweede keer een maand geleden en de derde keer verleden week.
- Waar?... waar dan... die twee laatste keren?
- In 't braskot.
Weer blijft hij stom en roerloos liggen. Hij kan dat zo maar niet ineens beseffen;
de slag is telkens te ruw, het moet hem eerst een poos ruisend door het hoofd
dwarrelen. Alleen zijn in het hoofdkussen gedrukte elleboog heeft nu zo
verschrikkelijk, dat het ganse bed ervan schudt.
- Maar hoe is dat zo gekomen! Hoe hebt ge dat laten gebeuren! roept hij eensklaps
schier luid, in een schok van opstand.
- Welja, hoe komen zulke dingen!... Om er vanaf te zijn!... om er niet gestadig
mee lastig gevallen te worden! antwoordt ze ruw, met wrevel.
Hij begrijpt dat niet, hij kan dat niet begrijpen, hij voelt er zich gek onder worden.
Het stijgt hem gloeiend, als in waanzin, naar de hersens, het komt hem als een bloedige
nevel vóór de fonkelende ogen. Nog een enkel ogenblik blijft hij stom-roerloos
liggen, als verplet, als dood. En dan is 't plotseling een razernij: hij werpt zich op de
meid en grijpt haar met de beide handen om de keel, en duwt, en schudt, en worgt,
terwijl hij, op gevaar af door de huisgenoten gehoord te worden, met bijna luider
stem schreeuwt:
- O gij ellendige! ellendige!
Maar vóór ze zelfs gepoogd heeft om hulp te roepen, laat
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hij, haar bevend weer los; en, in plaats van haar te worgen, slaat hij haar driftig de
armen om haar middel. Hij zoent haar nu met schorre hartstochtszuchten, een grote
passie mengt zich in zijn grote woede, hij bijt haar in zijn kussen en kust haar in zijn
bijten, bij slaat op haar met volle, ruwe vuisten en streelt en kneedt daarna de groen
en blauw geslagen plekken. Het is een laffe gruwel in een laffe hartstocht, tot hijzelf
als zwijmend, met nog een laatste scheldwoord in een laatste zoen, lam-snikkend
aan haar zijde zinkt...
Dan wordt het lamentabel. Nu raast hij niet meer; hij zucht en weent in stilte nu;
hij smeekt haar klagend hem toch niet meer te bedriegen. Zijn ganse hart legt hij nu
voor haar bloot; alles, alles zegt en bekent hij haar. Hij spreekt tot haar als tot een
maagd, als tot een jonge, mooie meid, de enige en opperste verrukking van zijn leven.
Nu eerst, zegt hij, voelt hij hoe innig hij haar liefheeft, hoe innig zij aan zijn geluk
verbonden is, nu, eerst nu dat een ander, zijn aartsvijand, haar ook begeert en hem
ontroofd heeft. En hij vertelt haar zijn ellendig, kleurloos leven, zijn leven van
zwoegen en sjouwen, zijn jaren- en jarenlang onderdrukte hartstochten, de materiële
bezwaren, die hem steeds beletten te trouwen, hij die zonder een vrouw niet leven
kon. Toen was zij gekomen, toen was hij gelukkig geweest. En nu was hij zó aan
haar gewend, dat hij haar niet meer missen kon. Zij was het enig genot van zijn
triestig bestaan, en, liever dan haar met een ander te delen, zou hij hen beiden doden,
haar en zijn aartsvijand, haar en de hatelijke, walgelijke luiaard. Laf, lam, met
gevouwen handen en vloeiende tranen, smeekt hij haar hem niet meer te bedriegen.
Al wat ze wil: geld, kleren, juwelen kan ze van hem krijgen, als ze maar deze belofte
wil houden: hem niet meer te bedriegen. Wie weet of hij haar niet zal huwen; ja,
waarom niet, later als Pier-Cies en Domien dood zijn. Dan bezit hij al het geld, dan
is hij rijk, dan heeft hij alles.
Dan geeft zij hem de stellige belofte. Neen, nooit meer zal het gebeuren. Voortaan
zal ze voor hem alleen zijn; ze doet er haar eed op. De andere mag nu al doen wat
hij kan, nooit meer zal ze de zijne wezen.
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- Is 't zeker? meent ge 't? zweert ge 't op uw ziel en geweten? vraagt hij dringend.
- Ik mag hier plotseling doodvallen, als ik de waarheid niet spreek! antwoordt ze
plechtig.
Dat troost hem, dat beurt hem weer enigszins op. Nog even blijft hij over haar
woorden nadenken. Dan verlaat hij haar, wenst haar stil goede nacht en keert sluipend
terug naar zijn kamer.
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IX
Reeds van de volgende dag kwam er verandering in de verdeling van 't werk op de
hoeve van de broeders Foncke. Onder voorwendsel dat de veldarbeid hem te zwaar
werd, eiste Jan dat Pol hem voortaan zou helpen. Dit onverwachte besluit verwekte
weer wel wat de verbazing van Pier-Cies en Domien, doch geen van beiden waagde
het zich ertegen te verzetten, nadat Jan, die toch feitelijk de steun van de ganse hoeve
was, hen zonder verdere uitleggingen categorisch verklaard had, dat hij nu zijn verblijf
in de gemeenschap op die voorwaarde stelde.
't Was om hem onophoudelijk in 't oog en onder de hand te hebben, dat Jan, zijn
haat en woede overwinnend, de hulp van zijn verfoeide neef gevergd had.
Van 's morgens tot 's avonds, zonder ooit het woord tot hem te richten om hem
iets te bevelen of te vragen, in schijn onverschillig of hij werkte of niet, oefende hij
aldus zijn waakzaamheid op hem uit. Hij was gewoon 's middags na den eten een
uurtje op zijn bed te gaan liggen; hij brak met die gewoonte af. Hij speelde graag,
met enkele boeren uit de buurt, een partijtje kaart, 's zondags, na de vroegmis; hij
staakte het, en ging nu naar de hoogmis, die Pol ook bijwoonde. En 's nachts, elke
nacht nu, zonder uitzondering, sloop hij in 't kamertje van de oude meid, om ook op
die manier niet bedrogen te worden.
Maar wat een akelig, onheilspellend leven! wat een benauwende drukking over
heel het huisgezin! wat een dreigend voorgevoel van nog komende stormen, onder
die valse schijn van vrede!
Jan, stug in zijn smart teruggetrokken, repte voortdurend geen woord van het
gebeurde, en als de goede Pier-Cies, verbaasd en ongelukkig om die onbegrijpelijke
omwenteling in
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de gemoedsstemming van zijn broeder, hem soms meewarig vroeg wat er toch aan
hem schortte, kreeg hij niets dan een ontwijkend antwoord. Met het overspannen
geduld van het paroxisme in de haat, wachtte Jan, uiterlijk kalm, op het uur van de
wraak, hij wist nog niet welke. Doch wat voor een razende strijd met zichzelf om zo
bedaard te kunnen blijven! Er kwamen dagen waarop 't vernederend bewustzijn van
't bedrog zó onuitstaanbaar scherp zijn lijf doorboorde, dat het in hem een gevoel
werd of hij ze beiden, haar en hem, met zijn beide handen 't hoofd tegen elkaar zou
gaan verbrijzelen. Somtijds, als hij de dikke luiaard daar vóór zich zag lopen,
laf-waggelend op zijn brede heupen, moest hij zich uit al zijn macht bedwingen om
hem niet met een tijgersprong te achterhalen en, met een woedekreet, hem zijn spade
door het lijf te gooien. Somtijds, als hij haar met haar emmers zag naar 't braskot
gaan, was hij op 't punt haar na te hollen, er haar in op te sluiten, en er haar levend
te verbranden.
Andere malen was hij neerslachtig, terneergedrukt als door een ziekte, zó ellendig
dat hij wenste te sterven. De ganse kleurloosheid van zijn gedwongen oud-vrijersleven,
zo tegenstrijdig met zijn aard en natuurneigingen; al de herinneringen van verleden
smarten, strijden en berovingen stegen hem in walgingen van afkeer en van gruwel
naar de keel, en, als een gewond beest, ging hij zich ergens verschuilen om in
eenzaamheid te wenen en te snikken. De kalme onderworpenheid, die hem tot dus
toe, in het troostend bezit van Marie, met zijn leven van opofferingen verzoende,
was voor eeuwig verbeurd; want Marie zelf, ofschoon nu getrouw, was slechts, met
de onverjaagbare herinnering aan haar verleden bedrog, een oorzaak van lijden meer
voor hem. En nogmaals wenste hij, dat zij heel en al uit zijn leven zou verdwijnen,
dat hij zelfs niet meer 't materieel genot van haar zou hebben, nu dat genot toch
telkens weer door zulk een razende foltering van haat en jaloezie verbitterd werd.
Aldus verliepen de winter, de lente en een groot deel van de zomer. Van lieverlede
hadden de huisgenoten zich toch, door de macht der gewoonte, in die dreigende,
eerst zo ondragelijk schijnende toestand van zwaardrukkende onenigheid, we-
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ten te schikken; en 't scheen wel of het nu nog jarenlang aldus zou kunnen voortduren,
toen een gebeurtenis, waarmee de broeders Foncke eigenlijk zelf niets te maken
hadden, het uitgangspunt van een aanzienlijke omwenteling in hun leven werd.
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Tweede deel
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I
Schuins tegenover het hoevetje van de broeders Foncke, aan de overkant van de
bochtige landweg, lag het Schoonhof, de grote boerderij van baas Baetens.
Het was een hoop ouderwetse gebouwen, met schilderachtig-bouwvallige, hoekigen puntige gevels en strodaken, midden in een uitgestrekte boomgaard vol ruige,
zwartstammige, knoestige fruitbomen.
Baas Baetens, de pachter, was zelf een man van reeds over de zeventig, rijk en
ongehuwd, en die, vergroeid in aloude gebruiken, sinds jaren zijn boerderij maar in
de sleur liet gaan. Filemiene1., de vijftigjarige, voor haar leeftijd bijzonder knap en
vlug gebleven huishoudster, met haar nog ravenzwarte haren en haar vrijpostig
kijkende zwarte ogen, was er werkelijk de baas van 't huis, terwijl al het overige van
de omgeving en bediening: stal- en paardeknechts, veldarbeiders en dorsers, wiedvolk
en koewachters, landbouwgereedschap en huisgerief, tot zelfs de paarden die het
land beploegden, en de koeien die op 't weiland graasden, allen even lam, en oud,
en lui, en doodversleten waren, als op hun meesters leest geschoeid.
Elke morgen, 's zomers om zes uur, 's winters om halfacht, kon men de oude
Baetens, dik op zijn korte, schrale benen, 't gebogen hoofd tussen zijn vette schouders
ingedrongen en de armen hangend, met passen, traag gelijk uurwijzers, uit het
boogvormig, donker deurgat van zijn woonhuis zien komen, en zich begeven naar
een pereboom in 't midden van de boomgaard, waar al de dienstboden van de hoeve
om hem heen moesten vergaderen.
Daar deelde hij hun, in trage woorden en nog tragere geba-

1.

Philomene.
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ren, zijn bevelen voor het dagelijks werk uit: - Gij,... Djaame,... zult het... perceelken
land gaan zaaien,... ginder,... ginder,... naast... de molen. Gij,... Piere... zult... met de
‘vos’... en... de ‘bruine’... de ‘klaverstruik’ gaan ‘scheuren’... achter... 't Zevenbunder.
Gij,... Manse,... en... en... Emelie, moet... aardappels ‘keesten’. Gij,... Deefiel,1....
kunt voort... mest voeren... op 't Eksterveld. De een na de ander verlieten de arbeiders,
aldus voorzien van hun instructies, het plekje onder de pereboom. Baas Baetens,
onbeweeglijk als een vogelschrik, stond ze nog een poosje na te kijken, om zich te
overtuigen, dat ze wel de goede richting uitgingen; en als de laatste weg was, keerde
hij zich insgelijks om en ging hij langzaam weer naar huis, de rug gekromd, de armen
hangend, de panden van zijn jas naar voren tippend, de onderrand van zijn te korte
broekspijpen bij elke trage stap tegen zijn dunne, met gele wol gekouste enkels
slaande. Hij gebruikte zijn ontbijt, door Filemiene klaargezet, en ging dan in zijn
leunstoel zitten naast de haard, zonder de minste bezigheid, de handen op de knieën,
met trage blik waarnemend de bedrijvigheid van de dienstmeid in de keuken, of door
de kleine, groenachtige, in lood gevatte ruitjes van de vensterramen, naar de
boomgaard en de landweg kijkend.
Tussen negen en tien, als 't weder gunstig was, rees hij weer uit zijn leunstoel op,
nam een soort herdersstafje uit de hoek achter het houten schut, en ging voor de
tweede maal buiten, vergezeld van een oude, ruigharige hond, die hinkte.
Met stijve, trage schreden, elk ogenblik stilhoudend om rustend in het rond te
kijken, trok hij aldus, in de verkwikkende morgenlucht, de heerlijke velden in,
langdurig starend op de akkers, waar zijn arbeiders aan 't werk waren; soms even
met het vorkje van zijn herdersstaf een keitje omkerend of een grassprietje beroerend,
en dan weer langzaam verder lopend, gevolgd als van een schaduw door de oude,
afgeleefde hond, die, als op bevel, voort met hem meehinkte, of naast zijn hielen stil
bleef staan.
Zo geraakte hij tot aan de Weewaal, een klein, landelijk her-

1.

Theofiel.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

784
bergje. De waardin, die zijn komst verwachtte, schoot bereidwillig groetend toe met
een stoel, en zuchtend, als na een overgrote inspanning, liet hij zich neerzakken, zijn
beide handen, dik als vleesblokken, om de steel van het tussen zijn knieën
rechtgehouden staafje geklemd. Hij bestelde zijn dagelijks borreltje, hoorde de vrouw
de praatjes van de dag vertellen, antwoordde ook even een paar woordjes, betaalde
en vertrok.
Om twaalf uur was hij weer thuis, gebruikte, in de kamer naast de keuken, het
door Filemiene afzonderlijk voor hem bereide middagmaal, ging daarna liggen en
kwam voor het overige van de dag niet meer uit.
Trouwens, sinds de laatste maanden, namen zijn krachten zichtbaar af. Zijn gestalte
werd meer en meer gebogen, als getrokken tot de aarde, waarin ze weldra zou
verdwijnen; zijn ogen stonden dof en strak in zijn geel, opgezwollen gezicht. Soms
kon hij haast niet meer spreken, en slechts met overgrote inspanning de gebaren
voltooien, waardoor hij, bij gebrek aan woorden, zijn arbeiders hun dagelijkse taak
oplegde. Op zekere morgen zag Domien Foncke hem van ver, heel en al onbeweeglijk,
in het midden van zijn arbeiders onder de pereboom staan, de beide, halfopgeheven
armen verstramd in een machteloos gebaar van iets aan te wijzen, dat hij niet eens
kon voleinden. Er was een hevige opschudding; de knechts dachten dat hij een
beroerte kreeg en riepen Filemiene, die ijlings uit het huis ter hulp kwam aansnellen.
Toen werd van lieverlede in het gehucht een, ofschoon lang verwachte, daarom
niet minder sensatieverwekkende tijding verspreid: Baas Baetens zou, op aanraden
van Filemiene, zijn boerderij verlaten en in 't dorp met haar van zijn goed gaan leven.
Hij had genoeg van de beslommeringen, moest Filemiene verteld hebben, hij wilde
zijn laatste jaren in rust en vrede slijten. Nog een paar maanden sleepte hij zich mee,
gedurende welke men hem meer en meer vervallen onder de pereboom zag komen,
of traag met zijn afgeleefde hond in de velden zag rondslenteren; en dan was het
ineens of hij niet meer bestond en of de grote hoeve uitgestorven was: de drie vierden
van de arbeiders waren vertrokken, en in de
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voornaamste herbergen van Brakel en van de omringende dorpen, werden reusachtige,
gele plakbrieven gehangen, aankondigend de algemene, openbare veiling van beesten,
veldvruchten, landbouwgereedschap en huisraad, heel de inboedel van baas Baetens.
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II
Het was de vierde november, een dag van grijze, natte koude, dat de verkoping
plaatsgreep.
Reeds met de dageraad, was er langs de wegen een ongewone drukte van rijtuigen
en voetgangers, en in 't gehucht, waar niemand werkte, was het als een feestdag.
Meester Lauwereijnssens, de notaris van Lovergem, een nog betrekkelijk jonge
man, die, hoewel pas onlangs in de streek gekomen, zich reeds, door zijn
behendigheid, onder de boeren van 't omliggende, een aardige clientèle had weten
te bezorgen, hield de veiling. Bijgestaan door de Brakelse veldwachter, die de te
koop aangeboden voorwerpen opriep, liep hij, in lange regenmantel en hoge laarzen,
van de ene plaats naar de andere, plassend in 't slijk van de morsige boomgaard, 't
pubhek aanmoedigend tot opbieden, koortsig, met een potlood op een stuk papier,
de verkochte artikels aantekenend. De drukke menigte stroomde luidruchtig met hem
mee, omringde de koeien, die twee stalknechts uit hun hokken haalden, schaarde
zich in dubbele rij om de verschrikte, door een ‘boever’1. bij de teugel vastgehouden
paarden te zien draven, liep joelend de ontsnappende, knorrend over de boomgaard
hollende zwijnen na, die gilden als bezetenen, als ze opnieuw gepakt werden. De
vrouwen, in hun lange, zwarte kapmantels gehuld, waren haast zo talrijk als de
mannen, en babbelden onder elkaar, geschaard in kleine groepjes, rond het uitgestalde
huisraad; en aan de rechtergevel van het woonhuis was een kleine, met grauwlinnen
bedekte tent opgeslagen, waarin de waardin uit de Weewaal, bier en jenever verkocht,
in een schel geluid van schaterende stemmen en glazengerinkel. Baas Baetens zelf
was niet te zien.

1.

Paardeknecht.
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De broeders Foncke integendeel, waren er alle drie, alsmede Pol en Marie. Men had
eenvoudig de voor- en achterdeur van het woonhuis gesloten, en allen liepen verspreid
onder de menigte op de boomgaard van de grote boerderij, Jan steeds een oog in 't
zeil houdend of hij niets bemerkte tussen ‘de luiaard’ en Marie.
De veiling zelf liep levendig van stapel. Al wie maar kon, scheen iets van 't
Schoonhof mee te willen brengen. Pier-Cies was reeds eigenaar geworden van een
driewielkar en een wanmolen, die zij hoogst nodig hadden op hun hoevetje, alsmede
van een ploeg en twee eggen, die zij wel konden missen, maar die hij toch gekocht
had, omdat het een zo billijk koopje was. Maar, wie het meest van allen kocht, wie
meer kocht alleen dan al de andere kopers samen, die voortdurend in nieuwsgierige
verbazing naar hem opkeken, was eigenlijk een vreemde boer, die geen van de
dorpelingen kende, en die, vertelde men fluisterend aan elkaar, de opvolger zou
worden van baas Baetens op het Schoonhof.
Het was een man van een vijftigtal jaren, reeds bijna sneeuwwit van haar, maar
met een fris, rooskleurig aangezicht, en grote, buitengewoon intelligente donkerblauwe
ogen, die aan zijn uiterlijk iets nog zeer jongs en wakkers gaven. Zijn plunje, zeer
netjes, scheen van boerenwelstand te getuigen, en in zijn ganse optreden, in zijn
manier van bieden en gemeenzaam praten met de notaris, lag iets energieks en
zelfvertrouwends, dat de indruk maakte of hij iemand was, die zich om geen geldelijke
bezwaren hoefde te bekreunen. Een lange, blonde, twintigjarige jongeling, [een van
zijn zonen, werd gefluisterd] liep zwijgend met hem mee, een naïef-belangstellende
glimlach op zijn fris, meisjesachtig gelaat.
Om hen heen was er een grote drukte; en zodra de vader op een beest of ander
voorwerp begon te bieden, schaarde zich de menigte in halve kring, en werden alle
blikken vol nieuwsgierige belangstelling op hem gevestigd. Men fluisterde zijn naam:
boer Meganck, een rijke boer, ginds ergens van ver, de kant van Vannelaar uit, een
dorp in 't midden van de sparrenbossen. Hij moest nog meer kinderen hebben, jongens
en meisjes, een talrijk gezin. Anderen, achter zijn rug, beweerden in stilte dat hij
helemaal niets bezat, en van
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zijn hoeve had moeten vluchten omdat hij zijn pacht niet meer betalen kon.
Zwijgend, in zichzelf teruggetrokken, zonder vreugd noch hartstocht, enkel om te
doen zoals de anderen, volgde Jan werktuiglijk de afwisselende gebeurtenissen van
de verkoping. Zijn waakzaamheid over de handel en wandel van Pol en Marie bleek
al dadelijk overtollig, daar de eerste zich voortdurend onder de mannen hield, evenals
de tweede onder de vrouwen; en 't was of die tijdelijke verslapping van zijn jaloersheid
ook in hem al de andere levenskrachten deed verzwakken; hij dwaalde doelloos over
de uitgestrekte boomgaard van de ene groep naar de andere, ten prooi aan een gevoel
van weemoed en neerslachtigheid, die 't contrast met de uitgelatenheid om hem heen
nog drukkender maakten.
Tersluiks staarde hij ook af en toe naar de nieuwe boer en zijn zoon; en, zonder
dat 't hem mogelijk was te beseffen waarom, deed de gedachte van die schielijke
verandering op 't Schoonhof, in hem als een gisting van droefheid, gemengd met een
onduidelijke zweem van hoop, ontstaan. Er was in hem als een vage intuïtie, dat ook,
over zijn leven, die omwenteling haar invloed zou doen voelen; en ofschoon hij vaak
innig verlangde naar iets nieuws in hun zo treurig geworden levenskring, toch vreesde
hij tevens dat dit ‘iets’ zowel verergering van smart als vreugd kon teweegbrengen.
Indien het in zijn macht was geweest te beslissen tussen de bestaande toestand en de
nog onbekende komende, zou hij niet geweten hebben welk van beide te wensen.
Soms kreeg hij zo'n schielijke hekel aan de gedachte van die verandering, dat hij 't
gezicht van de nieuwe boer niet meer kon uitstaan en zich bedwingen moest, om het
hem niet te laten merken; maar 't ogenblik daarna was hij er weer mee verzoend, en
bijna gelukkig om wat nu toch onvermijdelijk zou gebeuren. Tot na zonsondergang
werd de veiling doorgezet. 's Middags was er een uurtje opschorsing geweest om te
eten; en toen begon men opnieuw, in een toenemende drukte, zonder onderbreking,
tot het einde. De laatste artikelen: het huisraad en de kippen, werden bij de lantarens
verkocht.
En laat in de nacht hoorde men nog in de buurt het gejoel
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van huiswaarts kerende rijtuigen en voetgangers, waaronder velen zeer opgewonden,
luidkeels roepend en zingend, blijkbaar onder de invloed van te druk herhaalde
bezoeken in de dranktent.
Veertien dagen vóór Kerstmis, zagen de broeders Foncke hun oude buurman Baetens
voor de laatste maal.
De ouderwetse bruine sjees, met witte kap, stond wachtend in de landweg voor
het hek van de hoeve, bereid om hem voor 't laatst te vervoeren. Hij kwam uit het
woonhuis gesukkeld, in donkerbruine winterjas en grote bontmuts, steunend op de
arm van Filemiene, die, op haar zondagsbest gekleed, met zwarte kapmantel en paarse
linten in de muts, hem met iets triomfants in blik en houding naar het rijtuig leidde.
Zijn bolrond, flets gezwollen hoofd scheen nog dieper dan vroeger tussen de ronde
schouders ingedrongen; zijn stijve, schrale benen kwamen als stelten uit onder de
rand van de zware ouderwetse jas, die zijn gebogen lijf nog dikker en nog logger
maakte. Vóór de trede van de sjees het hij Filemiene los, en stond daar even roerloos,
met hangende armen, als in volslagen onmacht om in het vehikel te stijgen. Toen
tilde Filemiene hem uit al haar macht onder de oksels op, terwijl de paardeknecht,
gebogen in het rijtuig staande, hem bij de armen in de hoogte trok. De veren plooiden
scheef, toen hij op de achterbank neerzakte; en nadat Filemiene er aan zijn zij had
plaats genomen, zweepte de ‘boever’ zijn paard en waren zij weg. De broeders
Foncke, die aan de ‘balie’ van hun ‘hofgat’ stonden, riepen hem een laatste vaarwel
toe, dat alleen door Filemiene met een triomfant hoofdgeknik beantwoord werd.
Drie dagen later was boer Meganck, de nieuwe pachter, met zijn talrijk gezin en
heel zijn inboedel van beesten, vruchten, landbouwgereedschap en huisraad op de
grote hoeve.
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III
Wat een schielijke verandering! wat een omwenteling!... De ouderwetse hoeve van
baas Baetens, destijds zó kalm, zó doods, dat men soms zou getwijfeld hebben of er
nog mensen op leefden, was, als bij toverslag, in een nest van woelende bedrijvigheid
herschapen. Van 's morgens tot 's avonds, was het er een heen en weer lopen van het
woonhuis naar de stallen, een onophoudend wisselen van kreten en bevelen, een
plotseling opgalmen van gezang en gelach, een dreunend gescharrel met wagens, en
ploegen, en paarden die hinnikend, onder salvo's van zweepgeklap, naar de akker
stoven. Zij waren met hun tienen: vader, moeder, drie zonen en vijf dochters. Een
zoon de oudste, dan twee dochters, dan weer een zoon, dan drie op elkaar volgende
dochters, dan 't jongste zoontje. Vader en moeder nog in volle werk- en levenskracht,
en allen samen één kloeke, gezonde bende harde werkers, een genot om aan te zien.
Boer Meganck mocht arm of rijk zijn [wat voorlopig onopgeklaard bleef], met zó'n
schaar helpers aan zijn zijde, als ze maar ietwat deugen wilden, kon hij niet anders
dan er tenslotte goed doorkomen.
En deugen schenen ze wél te willen. Men had maar even Rik, de oudste zoon, met
ploeg en paarden op het land te zien werken, om daarvan overtuigd te zijn; men had
maar even de twee oudste meisjes, blozend van inspanning, met hun boordevolle
emmers witschuimende melk uit de donkere stallen te zien komen, om zich verrukt
te voelen bij het waarnemen van een zo milde uiting van gezondheid en
zijn-krachten-willen-geven.
En, evenals elk met sterke levenskracht bezield iets, om zich heen zijn invloed en
bekoring doet gevoelen, zo ook oefende de levensbeweging van de talrijke,
kloekmoedige familie van de nieuwe boer, op het triestig gezin van de drie oude
jonk-
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mans, haar mededelende aantrekkingskracht uit. Het eenzaam oord had zijn rustige
verlatenheid verloren, iets trilde er nu, iets nieuws was er in wording. Vooral Jan,
de meest vatbare voor indrukken van buiten, voelde zich door die verandering
aangelokt en meegesleept, in een wondere menging van genoegen en spijt. Zijn
aandacht was voortdurend in beslag genomen door de beweging op de grote hoeve,
waar hij zo menigvuldige jaren zonder belangstelling naast had gewoond, zijn geest
was ermee bekommerd, als voelde hij nu het leven van die mensen aan 't zijne
verbonden, en bekwaam er een gewichtige invloed op uit te oefenen.
In zijn schaarse lege uren ging hij door de velden slenteren, de blik tersluiks
gevestigd op de grauwe, spitse strodaken van 't Schoonhof, nu en dan halfverborgen
achter elzestruiken stilhoudend, om peinzend te staren op de nieuw beploegde en
bezaaide akkers, die heerlijke akkers van vruchtbaarheid, jarenlang onproduktief
door lamheid en zorgeloosheid, thans hernieuwd, herlevend, als wakker geschud uit
hun doodsslaap, zwanger reeds van het zwellende sap van de komende oogsten. Wat
was het alles flink bewerkt! Wat was het jong, en mooi, en fris, en krachtig! Wat een
verschil tussen een kerel als die Rik Meganck en een walglijke, vunzige luiaard,
zoals zij er een aan huis hadden! Hij kon niet anders dan zoveel vlijt en handigheid
bewonderen, hij voelde de lust, haast de behoefte in zich opkomen, dat knap gezin
zijn sympathie en zijn bewondering uit te drukken.
En toch, telkenmale als hij een van hen ontmoette, was het hem onmogelijk iets
meer dan gewoon koel beleefd met hen te zijn. Inzonderheid de meisjes boezemden
hem een soort angst en schuwheid in, die hij vruchteloos poogde te overwinnen.
Niets liever deed hij, dan hen, onopgemerkt, van ver te bespieden, terwijl zij, lachend
en zingend, met hun zwaargevulde emmers heen en weer liepen; niets maakte hem
zo schuw-bedeesd dan de gedachte, even maar enkele woorden met hen te spreken.
Vooral met Rosa, de oudste dochter, die nochtans werkelijk avances scheen te maken
om zijn sympathie te winnen, voelde hij zich niet op zijn gemak. Hij durfde haar
haast niet aan te kijken, als hij haar toevallig ontmoette; hij ademde eerst weer in
vrijheid toen zij weg
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was. En onder al die stroeve schuwheid was er toch in hem een heimelijk dringend
verlangen met haar nadere kennis te maken, zó dringend, zó kwellend soms, dat hij
zich op de lippen beet van spijt, als hij zo onbehendig met haar omging, en telkens
weer het vast besluit nam, een volgende keer vrijer en onbevangener te zullen zijn.
Maar als de kans zich dan weer voordeed, was hij net zo bedeesd als vroeger, zó
vreemd ontzet in haar tegenwoordigheid, dat het was of zij een soort hypnotisme op
hem uitoefende. Eens, toen ze van de markt kwam, had hij haar gekruist op een smal,
eenzaam: paadje, tussen de velden, en, onder het eenvoudig wisselen van een groet,
had hij zich zo rood voelen worden, dat hij niet meer wist waar te kijken.
En iets van dit gevoel van angstige beklemdheid ging dan ook tot de andere leden
van het grote gezin over. Ondanks al hun voorkomendheid, ondanks al hun herhaalde
pogingen om vriendschappelijke betrekkingen met hem en zijn broeders aan te
knopen, ondanks zijn eigen sympathie en gaarne met hen meeleven, onderging hij
voortdurend in hun tegenwoordigheid een onbegrijpelijk gevoel van drukking, een
wonder, onverklaarbaar mengsel van smart en wantrouwen, of er, in 't intiemste van
zijn wezen, gestadig iets op de hoede was, dat hem sterk tegen hun invloed
waarschuwde.
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IV
Enkele dagen vóór Lichtmis, op een zondagavond, dat Jan in de schemering van het
dorp terugkeerde, waar hij af en toe weer eens ging, als hij wist dat Pol er ook heen
was, zag hij, aan een ommedraai van de landweg, een honderdtal meter vóór zich,
twee personen, een man en een vrouw, naast elkaar dezelfde richting volgen. De
lucht was koud, de winteravond daalde, grauw-mistig over de verlaten, naakte velden.
En Jan, verlangend om gauw thuis te zijn, had, zonder er acht op te geven, het paar
haast achterhaald, toen hij, aan een tweede bocht van de weg, ze beiden plotseling
herkende: Rosa, de oudste dochter van boer Meganck, met Pol, zijn neef, zijn
aartsvijand.
Dit feit, hoe natuurlijk ook, bracht op hem een zonderlinge indruk van verbazing,
bijna van ontsteltenis teweeg. Hij vertraagde even zijn stap, verzekerde zich dat zij
hem niet gezien noch gehoord hadden, hield zich een ogenblik heel en al schuil en
stil, achter een elzestruik. Dan begon hij ze weer te volgen, met wijde, stille schreden,
met ingespannen aandacht in de toenemende duisternis hun bewegingen gadeslaande.
Zij gingen gewoon hun gang, noch traag, noch haastig, hij lomp en dik in zijn
zondagspak, zij recht en flink, in haar met rode bloemen versierd mutsje, en haar
lange, zwartlaken kapmantel, waarvan zij nu en dan, als om zich tegen de koude te
vrijwaren, de zwaar klapperende panden naar voren trok. Zij schenen kalm te praten,
de stem van tijd tot tijd onderbroken door de licht hijgende inspanning van hun lopen
in de kronkelige weg bedekt met modderplassen. Maar, al klonken hun woorden wel
eens luid, toch gelukte het Jan niet, op die afstand, de zin van hun gesprek te vatten.
Plotseling kreeg hij als een schok in 't hart. Hij zag ineens
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de twee gestalten dicht bij elkaar komen, in een beweging of Pol haar wou vastgrijpen,
en zij, verdedigingshalve, hem poogde te verwijderen. Haar mantel woei er eventjes
van op, en een frisse lach weergalmde. Maar 't duurde slechts de tijd van een weerlicht;
't ging zó verbazend vlug, dat Jan, evenals die minnaars, welke, hun lief op heterdaad
van ontrouw betrappend, nog twijfelen aan wat zij zien, zich eerst afvroeg of hij zich
niet vergiste, of het soms geen misstap was, die ze zo dicht naar elkander had doen
hellen.
Spoedig werd zijn twijfel opgeklaard. Om de weg te verkorten, waren zij links
een paadje ingeslagen, langs een sloot, bezoomd met hakbos. Op het eind lag een
plank over 't water, waarna het paadje weer op de landweg uitliep. En zij waren juist
aan dat soort bruggetje gekomen, toen Jan, die hen steeds volgde, zijn neef de kans
te baat zag nemen, om het meisje, dat even aarzelde, in het middel, onder haar
kapmantel, met zijn beide armen vast te grijpen, en haar op de mond een wilde kus
te geven.
Hij slaakte haast een kreet en sprong drie stappen vooruit, onberedeneerd, in een
instinctmatige vlaag van jaloezie, om ze te scheiden. En plotseling weer palstil, met
in de duisternis wijdopengesperde ogen, had hij een ogenblik stom-aarzelende
afwachting: een soort van worsteling greep in de halve duisternis plaats, hij hoorde
haar dringende stem: - Nee! zeg ik, nee! Nee! ik wil niet! en juist was hij op 't punt
ter hulp te snellen, toen Pol haar eensklaps losliet en over de plank liet gaan, haar
met een dof woordengestotter volgend.
Jan, nog diep geschokt, verademde. Een ogenblik had zijn hart opgehouden te
kloppen; nu joeg het weer zo wild, dat hij ervan hijgde en er werktuiglijk de hand
op drukte. Het was als een orkaan geweest, die in hem woedde, en in zijn geest was
het nog duizelig en duister. Hij begreep niet juist wat er met hem gebeurd was, wat
er zou gebeurd zijn, had het nog een seconde langer moeten duren. Misschien zou
er niets gebeurd zijn; misschien zou hij hem vermoord hebben; misschien,... maar
neen, hij kon 't niet weten, hij wist niet wat het zou geweest zijn. Hij wist ook niet
waarom er iets zou geweest zijn. Hij was slechts vreselijk ontsteld geweest.
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Opnieuw betrekkelijk kalm nu, alleen nog de vuisten krampachtig gesloten, volgde
hij hen langs de landweg. Het meisje had aanzienlijk de stap verhaast; met moeite
kon hij hen nu bijhouden. Trouwens, zij waren haast thuis. Met een gevoel van
verlichting ontwaarde Jan reeds in de duisternis de boomgaard van hun hoevetje.
Vóór 't hek hielden zij even stil en wisselden nog enkele woorden. Jan, achter een
boom verscholen, hoorde hen elkaar ‘goên avend’ wensen bij het afscheid nemen.
Hij zag zijn gehate neef loom over de boomgaard stappen en in huis verdwijnen,
terwijl Rosa een eind verder, aan de overzijde van de weg, het piepend hek van 't
Schoonhof opende en insgelijks verdween.
- Nondedzju! bromde hij dof, knarsetandend.
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V
Hij voelde zich te sterk ontroerd, te diep geschokt om dadelijk in huis te komen. Hij
liep een weinig terug, sloeg rechts, tussen de sombere velden, een eenzame zijweg
in. Het bonsde en bruiste in zijn hoofd, gedachten en gewaarwordingen dwarrelden
onsamenhangend door elkaar, zonder dat 't hem mogelijk was er iets helders uit op
te vatten en te onthouden. Dít alleen voelde hij helder: dat hij nu nog niet naar huis
mocht gaan, dat hij moest lopen, denken, overwegen, tot een besluit komen.
Langzamerhand dan, kwam er een weinig orde in zijn geest. In verbeelding zag
hij weer de bijgewoonde scène plaatsgrijpen, en nogmaals voelde hij, met
onuitstaanbare scherpte, de beet van de blinde, onberedeneerde jaloezie. Hij kon 't
niet uitstaan, dat hij nooit iets van die vrijage gemerkt had, dat het zo in 't geniep
gebeurd was, net als 't bedrog met Marie. En evenmin kon hij het uitstaan, dat zijn
aartsvijand, de hatelijke luiaard, zo'n mooi, bekoorlijk, moedig meisje als die Rosa
van de nieuwe boer, tot lief, en wellicht tot vrouw zou krijgen. 't Was onverdiend, 't
was een schande, hij kón 't niet uitstaan! Het mocht en het zou niet gebeuren; hij zou
er zich desnoods met geweld tegen verzetten. Het zou zijn wraakneming zijn, zijn
wraak over alles wat hij sinds maanden geleden had door 't bedrog van Marie.
Van Marie!... Plotseling was het in hem een gevoel van verlichting. Indien de
luiaard met Rosa verkeerde zou hij aan Marie niet meer denken!
Als een zonnestraal door onweerswolken, in een impulsie van zelfzucht, sterker
dan zijn nijd over het onverdiend geluk van zijn vijand, schoot deze gedachte troostend
door Jans geschokte geest. Er zou weer rust in zijn gefolterd leven komen; hij zou
opnieuw in 't onbetwist bezit komen van
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de oude meid!
Er zich niet mee bemoeien;... de zaak haar gang laten gaan, dacht hij, ineens zeer
kalm. Ze maar gerust met elkaar laten vrijen; hun verkeer, in plaats van het te
dwarsbomen, liever helpen bevorderen, opdat ze maar spoedig zouden trouwen.
Trouwen!... Nu kwam eensklaps een andere kwellende gedachte. Indien de luiaard
trouwde, zou hij de hoeve van zijn ooms verlaten, en dezen zouden genoodzaakt zijn
hem het moederlijk erfdeel uit te keren. Nondedzju!... Nondedzju! Nondedzju!
Weer liep Jan, vloekend, met knarsende tanden, in de nacht vooruit. Dat
onvermijdelijk gevolg van Pols huwelijk, waaraan hij eerst niet eenmaal gedacht
had, trof hem nu plotseling als een oorveeg. Het kwam hem voor als een verbreking
van hun onderling contract van gemeenschappelijk celibaat, waar zij, als vanzelf, de
luiaard ook in meegerekend hadden. Waarom anders zouden zij hem in hun huis
gedoogd hebben? Wat hadden zij anders aan hem dan last en onaangenaamheid?
En toch, toen de eerste gramschap over was, werd het gevoel van haat tegen zijn
neef, weer even sterk en haast nog sterker dan de stem van 't zelfzuchtig belang. Zijn
geest was één en al verwarring; hij wist niet meer wat te doen of te wensen. Het was
in hem een folterende strijd, die hem voortdurend de tegenstrijdigste besluiten
inboezemde, hem zo ellendig makend, dat hij beurtelings had kunnen razen van toorn
en huilen van smart.
Radeloos keerde hij eindelijk weer huiswaarts, besloten zich voorlopig te houden
of hij niets ontdekt had, en de gang der gebeurtenissen af te wachten.
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VI
Deze lieten weldra van zich horen. Nauwelijks was de week ten einde, toen al de
bewoners van het eenzaam gehucht reeds wisten, dat Pol Moeykens met Rosa
Meganck verkeerde, en dat de ouders van het meisje er zeer mee in hun schik waren.
Dat was dan ook geen wonder. Men wist nu eindelijk met zekerheid dat de nieuwe
boer, met zijn talrijk gezin, lang niet rijk was, terwijl Pol integendeel een vrij aardig
aandeeltje had in de gemeenschap van de broeders Foncke. Voor 't meisje en haar
ouders was 't een schitterende partij; maar, wat zouden de broeders Foncke er wel
van zeggen?
Dáár was inderdaad, voor Pier-Cies en Domien, het onverwacht nieuws als een
donderslag uitgebarsten. Dat Pol met het meisje verkeerde kon hun in 't minst niet
schelen; maar, evenals Jan, waren zij een en al ontzetting, met het oog op de, voor
de gemeenschap zo lamentabele, financiële gevolgen van zulk een huwelijk. De oude
Pier-Cies, gestoord in zijn antieke levensopvatting, die hem alle verandering of
nieuwigheid als een ramp deed beschouwen, maar te goedig van aard en te zwak van
karakter om zich met boze wilskracht tegen iets te verzetten, lag er drie dagen ziek
te bed van, klagend en zuchtend dat het de ondergang van hen allen was; maar
Domien, die geen gedweeheid kende noch reden verstond, werd er als razend onder.
Wit van woede, de vleugels van zijn haviksneus koortsachtig trillend en de ogen
vlammend, barstte hij, bij het vernemen van de akelige tijding, eensklaps in een zó
heftige aanval van woede los, dat het terstond als een oproer werd in het doorgaans
zo vreedzaam huis van de oude jonkmans. Hij wilde vechten; hij schopte vloekend
de paptafel om en zwaaide zijn stoel in de hoogte, als om er Pol de schedel mee in
te slaan. Wat!
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trouwen! Wat! het geld dat zij met hun levenslang sjouwen en beulen vergaard
hadden, aan vreemdelingen weggeven! Nondedzju! Dat zou hij willen zien! Vóór
dát ooit gebeurde zou hij, Domien, eerst dood zijn, nondedzju! Heel zijn monsterlijk
lichaam schudde en beefde van verontwaardiging, en plotseling gooide hij de stoel
met zulk een woeste heftigheid tegen de muur, dat hij aan stukken vloog. Pier-Cies
slaakte een smekende rampkreet, en Jan, die zich eerst onverschillig gehouden had,
trad ruw-gezagvoerend in 't midden, terwijl de razende dwerg, even verbluft door
zijn eigen geweld, vloekend de voordeur opende en in de nacht verdween. Hij bleef
vijf dagen weg, plotseling aangetast door een van zijn periodieke uitspattingsaanvallen,
stomdronken in 't dorp van de ene kroeg naar de andere struikelend, achtervolgd door
hele benden jouwende straatjongens, die hem met modder en vuil gooiden, in zulk
een ontzettend schandaal van orgie, dat hij per slot van rekening door de
dorpsveldwachter, die een proces-verbaal van rustverstoring tegen hem had
opgemaakt, naar huis werd gebracht.
En Jan, met welke lede ogen hij ook vele dingen zag gebeuren, hield zich
voortdurend stil, in schijn doodkalm en onverschillig onder de gebeurtenis. Hij gaf
noch raad, noch hulp, vroeg niets en zei niets, halsstarrig in gedachten en sensaties
die hij niet uitdrukte, teruggetrokken. Zodra Pier-Cies over de zaak begon te praten,
gaf hij een scheef antwoord, of zocht hij een uitvluchtsel, om aan 't gesprek een
andere wending te geven; maar zijn ongewone gejaagdheid, zijn onbekwaamheid
om nog een tijd achtereen aan enig vast werk te blijven, verrieden genoeg de
onheilspellend abnormale toestand, waarin hij verkeerde.
Nog steeds wist hij niet wat te doen of te wensen. Hij dwaalde doelloos op het
land en in de stallen, het hoofd gebogen, de wenkbrauwen laag, tobbend en peinzend,
als zoekend naar iets, dat hij maar niet kon vinden. Plet was voortdurend in hem de
afmattende strijd tussen zijn egoïstisch verlangen Marie weer rustig alleen te bezitten,
en de razende behoefte het nieuw geluk van zijn aartsvijand te storen. Er was iets
onmachtigs in hem, een fatale, folterende lamheid van de wil, die hem het nemen
van een vast besluit
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onmogelijk maakte. 't Was of er een kwellend geheim om hem zweefde, of hij
instinctmatig de komst verwachtte van een naderende gebeurtenis, de plotselinge
openbaring van een geheim, dat hem dan duidelijk zou te kennen geven welke
gedragslijn hij te volgen had.
En, in die drukkende onzekerheid, voelde hij nu slechts één heldere, doch machtige
impulsie; slechts één halsstarrige, nooit genoeg voldane behoefte: het innig waarnemen
van 't wezen en leven van die Rosa, de onwillekeurige oorzaak van zoveel
opschudding en stoornis.
Loerend als een boosdoener, in de grijze winterschemering ergens verscholen
achter een struik of een haag, vanwaar hij 't woonhuis en het erf van de grote hoeve
kon ontwaren, zag hij haar bedrijvig met haar zusters in en uit de stallen lopen,
blozend, lachend, zingend, zó flink en zó moedig aan 't werk, dat het de indruk maakte
of ze 't alleen tot haar genoegen verrichtte. Wat zag z'er fris en aardig uit! Wat was
ze knap van uiterlijk, zó rond en poezelig, noch groot noch klein, noch mager noch
dik, zo heel en al volmaakt van lichaamsbouw! Wat moest het heerlijk zijn zulk een
meid tot vrouw te hebben! Eens, terwijl ze met opgestroopte mouwen uit het donker
deurgat van een stal kwam, zag hij haar mooie blote armen, verblindend wit, zo wit
als de schuimende melk, die zij in haar emmers droeg. Hij kreeg er een emotie en
een kleur van; hij dacht dat ze zeker heel en al zó was: wit en mals als melk, en hij
ging heen, het hoofd gebogen en de wenkbrauwen gefronst, met vóór zijn geest de
visie van die jonge, mooie, witte vrouw in de armen van zijn gehate neef.
Het werd hem een obsessie, een kwelling, die hem overal en onophoudend
achtervolgde. Zelfs wanneer hij haar niet zag, kwam haar beeld, in bijna handtastelijke
bekoorlijkheid, voor hem oprijzen; en 's nachts sprak hij nu fluisterend met Marie
over haar, in een behoefte aan hulp en raad, vragend aan de oude meid, wat zij over
die ganse geschiedenis dacht, wat zij in zijn plaats zou gedaan hebben, en of zij ook
geloofde, dat het nog 't beste was de zaken maar hun gang te laten gaan.
Maar 't kon haar niet schelen, antwoordde de meid telkens
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nors, en daar hij nu ook - sinds Pol al zijn beschikbare uren bij boer Meganck
doorbracht - over haar geen jaloerse waakzaamheid meer behoefde uit te oefenen,
liep hij heel en al in de war, nog ellendiger nu, in zijn betrekkelijke vrede, dan wanneer
hij dag en nacht, sidderend van haat en wraaklust, vorste en bespiedde.
En 't allerergste nog was, dat, door de macht zelf van de omstandigheden, een
nauwere kennismaking tussen de familie van de nieuwe boer en de drie oude
jonkmans, om zo te zeggen onvermijdelijk geworden was. Boer Meganck, namelijk,
deed nu bijna het onmogelijke om de broeders Foncke tot zich te trekken. Voortdurend
zag men hem in de landweg of in de velden, rondom de kleine hoeve lopen, in schijn
de toestand van zijn akkers in ogenschouw nemend, of het werk van zijn knechts en
zonen gadeslaande, maar inderdaad op de loer om iemand van het ouderwets gezin
te zien en er een gesprek mee aan te knopen. Zulks werd aldra zo duidelijk, dat de
Fonckes, die niets zo sterk vreesden als die nadere kennismaking, zich niet meer
durfden buiten wagen, zonder eerst de zekerheid te hebben, dat de sluwe boer in de
nabijheid niet te zien was. Deze was echter geen man om lang zijn tijd in nutteloos
trachten te verknoeien, en, toen hij gewaar werd dat het met list niet zou baten,
veranderde hij ineens van tactiek en nam hij het moedig besluit, zelf bij de drie oude,
mensenschuwe jonkmans aan te gaan.
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VII
't Was op een zaterdagavond dat die gewaagde, heuglijke gebeurtenis plaatsgreep.
Zij waren aan het avondmaal, toen hij zo maar ineens, na eventjes in het gangetje
belet gevraagd te hebben, glimlachend van achter het houten schut te voorschijn trad.
En hun verbazing was zó groot, dat zij hem alle vier, - Pol was op de grote hoeve een wijl in stomme roerloosheid bleven aanstaren, niet in staat hun ontsteltenis te
verbergen of ze door woorden te uiten. Alleen Pier-Cies stotterde even iets als
antwoord op de luchtige avondgroet van de bezoeker, die, ofschoon zelf sterk ontroerd,
er toch in slaagde zijn emotie te verbergen, en opgeruimd zei, terwijl hij, in gemaakte
verrukking zich de handen wrijvend, met een schuinse blik op de papschotel, tot in
't midden van de keuken kwam:
- Ga voort, mensen, eet smakelijk door; ik kom u zo maar eventjes op mijn gemak
bezoeken, omdat ik vind dat zulke goede buren als wij, toch eigenlijk nader kennis
met elkaar moeten maken.
En zelf de stoel nemend die hem niet aangeboden werd, ging hij maar ongegeneerd
bij de haard zitten, de vriendelijk opgeruimde blik gevestigd op Pier-Cies, als
overtuigd dat zijn bezoek aldaar niets anders dan een aangename verrassing wezen
kon.
Intussen was Pier-Cies van zijn ontzetting ietwat bijgekomen. Hij glimlachte even,
met een weifeling van verlegenheid in de ogen, en antwoordde, machinaal-goedig
niet het hoofd knikkend:
- Ja ja,... zeker, zeker, zeker,... buren moeten met elkaar op goede voet trachten te
leven;... zeker, zeker...
Hij had met een bevende hand zijn lepel neergelegd, hij zou niet meer eten en
keerde zijn stoel een weinig om in de

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

803
richting van de haard, als om de bezoeker te kennen te geven, dat hij zich te zijner
beschikking hield. De anderen, integendeel, waren opnieuw begonnen te eten, met
gekromde ruggen om de papschotel geschaard. Zij spraken geen woord en keken
niet op, als onverschillig, maar in het bevend geslurp van hun lippen, voelde men
als het ware hun inwendige woede, en de vijandige ongastvrijheid die zij niet
uitdrukten.
De nieuwe boer, zich houdend of hij dat alles niet merkte, was aanstonds druk aan
't praten gegaan, als om het ongezellige van de ontvangst onder zijn woordenvloed
te smoren. - Wat een weer, hé! wat een verbazend zachte winter! Had men wel ooit
zo'n winter gehad? Reeds over Lichtmis en nog geen vlokje sneeuw, nog geen pelletje
ijs, dik genoeg om een vogel erover te lopen! Maar 't was niet best, 't deugde eigenlijk
niet. Alles moest op zijn tijd komen: 's zomers zonneschijn en droogte, 's winters
vorst en zelfs wat sneeuw. Is 't zo niet, baas Foncke?
Hij verblufte door zijn gebabbel de oude Pier-Cies, die, te traag met zijn
antwoorden, slechts af en toe een woordje van goedkeuring stotterde, onnozel
glimlachend met het hoofd wiegelend, de ogen schuw, het tipje van zijn roodnatte
tong onbeweeglijk tussen de schaarden van zijn bruin-brokkelig gebit,
wantrouwig-verstrooid onder de bestendige gedachte, dat zo'n praatje niet de enige
reden van Megancks bezoek was, en hij nog heel wat anders achter de mouw hield,
dat hij niet uitdrukte.
Eensklaps, terwijl boer Meganck, die ook van tijd tot tijd een schuinse blik op de
paptafel wierp, met nog toenemende drukte nu over vee en oogsten praatte, legde
Domien zijn lepel neer, sloeg haastig een kruis en stond op. Hij hinkte naar de
schoorsteenmantel, nam er zijn pijp, vulde die en stak ze aan, met drie, vier grote
smakken. En zonder een woord of een groet, keerde hij zich weer om, spuwde links,
als met opzet, in de richting van de boer; en monsterachtig waggelend op zijn kromme
benen was hij weg, ruw achter zich de deur toeflappend.
Ondanks al zijn aplomb, keek de bezoeker enigszins verbauwereerd op. Het duurde
echter slechts een ogenblik. Zijn
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bovenlip vertrok in een plooi van minachting, terwijl hij even, over de schouder,
naar de nog dreunende deur omkeek; doch zonder verder notitie van 't gebeurde te
nemen, zette hij met een soort trotsering zijn gesprek voort, nu ook tot Jan gewend,
als om te laten merken, dat hij deze niet gelijk zijn broeder als een bruut beschouwde.
Jan, die nu insgelijks klaar was met zijn maaltijd, deed of hij zich voor 't onderhoud
interesseerde. Hij keerde, evenals Pier-Cies, zijn stoel naar de haard en nam een vaag
luisterende houding aan, terwijl Marie, rood en nors, met ruwe gebaren en
bewegingen, de grote papkom en de gebruikte lepels begon weg te nemen. Meganck,
die haar tersluiks in 't oog hield, wachtte tot zij in 't achterhuis was; en ineens dan,
zonder de minste voorbereiding, terwijl hij, met een ongewone sluwheidsschittering
in de ogen, geheimzinnig glimlachend op zijn stoel vooroverboog:
- En wat zegt ge, baas Pier-Cies en baas Jan, van de kennismaking van onze
jongelui? vroeg hij insinuerend. Vindt ge niet dat ze 't nogal ernstig schijnen op te
vatten, en wij er met elkaar wel eens over mogen spreken?
Hij lachte, zich ruw de handen wrijvend, en zijn grijsblauwe, als van dolle pret
half toegeknepen ogen, in de diepten waarvan, heel leuk, het sluw vlammetje
schitterde, peilden beurtelings vorsend het gezicht van de twee broeders, om op hun
trekken de welverwacht ontzettende, door zijn woorden teweeggebrachte indruk
waar te nemen. Zo bleef hij enkele seconden, roerloos-glimlachend, terwijl de Fonckes
stomverlegen ten gronde staarden; en, vast besloten de zaak nu ineens af te maken:
- Nietwaar? voer hij luchtig voort, we moeten daar een beetje aan meewerken!
Wij mogen die jongelui van liefdesverdriet toch niet laten opdrogen! En weer schoot
hij in een gulle lach.
Er heerste een ogenblik volkomen stilte. Pier-Cies schudde wiegelend zijn hoofd
en het ook even een onnozel lachje horen, terwijl zijn bevende lippen een paar keren
halfluid stotterden: ‘och, jongens, zijn dat dingen!... och jongens zijn me dat toch
dingen!’ Maar Jan, doodstil, was eensklaps vreselijk bleek geworden, het pijpje
roerloos tussen de tan-
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den, de starre ogen op de lage, zwartgerookte zoldering, het hart kloppend met slagen
die tot in zijn keel opbonsden. En, daar er eigenlijk geen antwoord kwam:
- Ik denk toch niet, baas Pier-Cies en baas Jan, dat gij tegen dit huwelijk zoudt
zijn, hervatte de sluwe boer, eensklaps een ernstig, bijna bedroefd-verwonderd gezicht
zettend.
- Ach nee,... dát wel niet,... wij kunnen daar ook niets aan doen... het is ook onze
schuld niet dat het zo gebeurt,... antwoordde eindelijk klagend de oude Pier-Cies,
zenuwachtig met het hoofd wiegelend.
Een dof gemompel van Jan, begeleid door een vaag goedkeurend hoofdgeknik,
gaf te kennen dat ook hij er niets beslist tegen had in te brengen.
- Des te beter! zulks doet me veel genoegen voor de jongelui! juichte de boer, de
gelegenheid bij 't haar grijpend. En weer een en al vriendelijke opgeruimdheid:
- Vindt ge niet met mij, vroeg hij dringend, dat men in zulke zaken flink te werk
moet gaan, en dat het beter de korte pijn is dan de lange, zoals 't spreekwoord zegt?
Daarom zou ik u willen voorstellen, maar zo spoedig mogelijk ernstige schikkingen
te nemen.
Hij zweeg heel eventjes, zijn vorsende blik beurtelings op ieder van de twee oude
jonkmans gevestigd, fluks de indruk van zijn woorden waarnemend. En dadelijk
voer hij voort, fluisterend nu, met een schichtige blik naar 't donker gat van 't
achterhuis, waar men de meid haar pannen en schotels hoorde schoonmaken:
- Baas Pier-Cies en baas Jan, ik heb u een ernstig voorstel te maken...
Opnieuw bleef hij een ogenblik stilzwijgend, als niet op zijn gemak, de blik, vol
wantrouwen, weer naar 't achterhuis gewend.
- Mag ik eerst eventjes die deur sluiten? vroeg hij plotseling, tegelijk opstaande.
En, zonder op de toelating te wachten, net of hij in zijn eigen huis was, ging hij
voorzichtig, op de tenen, de daad bij de woorden voegen, de beide broeders
stomverbaasd latend onder zijn onverwachte vrijpostigheid. Toen kwam hij zeer
natuurlijk op zijn plaats terug, en 't lijf nog sterker voorovergebogen, zonder het
weerlicht van
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woede te bemerken dat in Jans ogen flikkerde:
- Ik wou, fluisterde hij, geheimzinnig-vertrouwelijk, dat dit huwelijk geschiedde
tot voldoening van ons allen, zonder iemand in zijn gevoelens of belangen te krenken.
Weldra wordt uw neef meerderjarig en heeft hij, krachtens de Weldra recht op wat
hem van moederlijke zij toekomt. Welnu, ik stel u voor dat zo iets niet gebeure. Ik
ben erop gesteld dat gij niet de beslommering en het verdriet zoudt hebben, te moeten
verdelen wat gij uw leven lang door uw werken en zorgen vergaard hebt. Ik stel u
voor dat Pol bij u blijve wonen, en Rosa hier introuwe, zodat de komst van mijn
dochter in uw huis, in plaats van een last, een nieuwe hulp en steun voor het
gemenegoed zou worden. Dát stel ik u voor!
Met een bruuske beweging, terwijl hij deze laatste woorden uitsprak, had de boer
zich op zijn stoel weer opgericht, de handen strak uitgestrekt op zijn knieën, een
uitdrukking van onbevangen oprechtheid in zijn nu helder-franke, star op de broeders
gevestigde ogen.
't Was als een grote gunst, die hij hun kwam verlenen, een gunst, die hij royaal
hun toezwaaide, er zelfs geen woord van dank voor vragend. Hij redde zich aldus
door stoutheid, verbergend onder de schijn van een diep eerlijke overtuiging, de
listige berekening dat zijn dochter, bij de oude jonkmans inwonend, mettertijd alles
van hen erven zou.
Zijn woorden werden niettemin, door de twee broeders, met een stilte als van
verslagenheid begroet. Meer dan een minuut lang hoorde men geen ander geluid in
huis dan het trage tiktak van de klok en een gerinkel van emmers, die Marie, in 't
achterhuis, met ongewone ruwheid over de stenen scheen te sleuren. Jan, zeer bleek,
had zijn pijpje uit de mond genomen en keek roerloos starogend in 't haardwur;
Pier-Cies, onnozel met het hoofd wiegelend, uitte even een zucht en een klagend
gemompel, als wist hij niet meer hoe zijn gevoelens uit te drukken. En radeloos, de
vorsende blik van boer Meganck ontwijkend, wendde hij zich eindelijk tot zijn
broeder, en zei, de ogen weifelend in zijn schuw-verwilderd gezicht:
- Heu!... Jongens, dat zijn dingen!... Wat kan ik ervan
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zeggen!... Wat dunkt u ervan, broer Jan?
Jan kreeg een schok, als uit een zware droom wakker geschrikt. Er was in hem
een vreselijke ontsteltenis, een ziedende gisting van woede, gemengd met een morele
lamheid, die zijn geest verduisterde, en hem het nemen van om het even welk besluit
onmogelijk maakte. Hij aarzelde een ogenblik, en dan, zonder naar Pier-Cies of de
boer op te kijken, met een schorre, doffe stem, die hem als 't ware uit de keel niet
wilde:
- Ik weet het zelf niet, antwoordde hij. Doe wat ge wilt, 't is mij eender.
Fluisterend, nogmaals sterk op zijn stoel vooroverhellend, kwam de boer,
aangemoedigd, weer in 't midden met de woorden:
- Is het niet beter, is het niet duizendmaal beter in gezellige overeenkomst met
elkaar te leven, dan uw goed in vijandschap te delen?
- Ja, ja,... Ja, zeker,...zeker, zeker,... antwoordde werktuiglijk Pier-Cies, de ogen
verwilderd, de handen bevend.
- Nietwaar? hernam de arglistige boer, zich ook tot Jan wendend. En stiller nog,
met een schuinse blik naar de sombere achterhuisdeur:
- En Rosa is een werkster, weet ge? wat anders bekwaam dan de oude, versleten
meid, die nu uw huiswerk verricht.
Jan sidderde, en een rode gloed bedekte plotseling zijn gelaat en benevelde zijn
ogen. Zijn haat was op het punt woest uit te barsten, hij was op 't punt beledigend,
grof beledigend, de onbescheiden boer in 't aangezicht te schreeuwen: ‘dat gaat je
niet aan! dat is mijn zaak, onze zaak!’ En toch gebeurde 't niet; de lamheid, de
onoverwinbare morele lamheid, die al zijn krachten uitputte, verijdelde ook zijn
gramschap; en 't was op een toon vol zwakke toegevendheid, als gehoorzaamde hij
aan een geheime suggestie, sterker dan zijn stugste wil, dat hij, evenals Pier-Cies,
verstrooid en haast niet wetend wat hij zei, onnozel-werktuiglijk, met bijna onhoorbare
stem antwoordde:
- Jawel,... ja zeker,... zeker... zeker...
Eensklaps rukte Marie de deur van 't achterhuis woest open. Vuurrood, met
dichtgeknepen lippen, wierp zij op Meganck
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een blik van onverholen haat en minachting, en ging met ruwe, bijna uitdagende
stap, de schoongemaakte schotels en pannen weer op 't rek plaatsen.
De boer stond op. Met luchtige toon, zonder nog verder van het belangrijk
onderwerp te gewagen, als was dit nu een afgedane zaak, nam hij gulhartig afscheid
van de oude jonkmans. En hij was juist aan 't schut, zich even omkerend om nog een
laatste maal te groeten, toen de voordeur openging en Domien weer binnenkwam.
- Goe weer, daarbuiten, voor de tijd van 't jaar, niewaar, baas Domien? vroeg hij
opgeruimd, even opzij gaand om de gebochelde door te laten.
Wit van woede, de ogen strak vooruit en de vleugels van zijn haviksneus trillend
als wou hij ermee bijten, hinkte de dwerg de boer voorbij, voor alle antwoord een
dof geknor uitend, dat niemand begreep.
- Allo, mensen, elk 'n goên avond dan, herhaalde Meganck nog eens, zonder van
Domiens hatelijkheid notitie te nemen. En in drie zware passen was hij de deur uit.
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VIII
Het jarenlang zo doodrustig hoevetje van de drie oude vrijgezellen stond overhoop,
in rep en roer. 't Was er geen leven meer, 't was er een hel geworden.
Drie dagen na zijn eerste bezoek was boer Meganck er teruggekomen, en had hij
aan Pier-Cies zijn toestemming in 't huwelijk om zo te zeggen afgedwongen. Hij had
de drie broeders werkelijk 't mes op de keel gezet, zeggend dat het huwelijk tóch zou
plaatshebben, met of zonder hun toestemming, en dat Pol, in dit laatste geval, zodra
hij meerderjarig was, zijn deel zou eisen, en bij hem, boer Meganck, introuwen. Het
was een lamentabele scène geweest: Pier-Cies zuchtend en schreiend dat de laatste
wil van hun overleden vader verloochend werd; Domien zó ontzettend brutaal en
beledigend dat Meganck, ook plotseling zijn geduld verliezend, op 't punt geweest
was handgemeen met hem te worden; en Jan voortdurend kalm en in schijn
onverschillig, besluiteloos en machteloos, halsstarrig in zichzelf teruggetrokken en
halsstarrig weigerend zich om het even op welke manier met de zaak te bemoeien.
Toen had de oude Pier-Cies, wiens toestemming als voogd van Pol, tot het
voltrekken van 't huwelijk door de wet vereist werd, in wanhoop zijn jawoord gegeven,
en zonder uitstel was men met de toebereidselen aan 't werk gegaan.
Pols aandeel in de gemeenschap, reeds vroeger door inventaris vastgesteld zijnde,
hoefde men gelukkig alleen voor de installatie van de jongelui op de hoeve te zorgen.
Na een nauwkeurig, gezamenlijk door Pier-Cies, boer Meganck en Pol ondernomen
overzicht van de gelegenheid, werd besloten, dat voor de jonggehuwden een
slaapkamertje zou ingericht worden op de zolder, waar Pol nu reeds sliep. De broeders
Foncke voor de ene helft, Pol voor de andere, zouden
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deze inrichting bekostigen, en boer Meganck zou de meubels cadeau doen. Dit zou
dan ook, met haar kleren en juwelen, Rosa's enige bruidsschat zijn. Voor het overige
kwam alles: interesten van geld, opbrengst van arbeid, kosten van onderhoud, enz.
in de gemeenschap, net als vroeger.
Dit alles werd spoedig geregeld en gaf geen of weinig aanleiding tot kibbelarijen,
maar wat een smart en ellende toch voor de goedige oude Pier-Cies, die alleen al de
last en de beslommeringen van die zo weinig verlangde omwenteling in hun leven
te torsen had!
Domien wilde niets meer verrichten en zat ganse dagen schandelijk dronken in de
kroegen van het dorp, omringd door een bende schurken die hem zijn geld
aftroggelden; Jan maakte zich stelselmatig uit de voeten en wilde zich met niets
bemoeien; Marie zelf was zó onhebbelijk en nors geworden, dat het leven met haar
niet meer draaglijk was. En middelerwijl was het rustig, ouderwets hoevetje, waar
de minste verandering destijds een lang vooraf besproken en overwogen gebeurtenis
was, brutaalweg in beslag genomen door metselaars, schrijnwerkers en smids, die
het er een en al ongezelligheid en verwarring maakten, terwijl boer Meganck zelf er
nu onophoudend met Pol heen en weer liep, aanwijzingen, raad, bevelen gevend,
handelend alsof hij op zijn eigen erf was.
De stumperd werd er suf en kinds onder; hij at noch sliep haast meer; hij wenste
dat hij dood mocht zijn. En soms, in bange, nare dromen, schreide hij wanhopig, en
hoorde hij weer, als een grievend verwijt en een voorspelling van toekomstige rampen,
de laatste woorden van zijn oude vader: - Scheidt niet, trouwt niet, blijft bij elkaar
in onderlinge hulp en goede verstandhouding, zó kunt gij nog de ramp herstellen en
vreedzaam uw dagen eindigen.
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IX
En, midden in al die verwarring van onheilspellende strijd en abnormaal leven, was
de dag van 't huwelijk nabij. De geboden werden afgekondigd op de stoep van het
gemeentehuis en in de kerk van Brakel, op zondag acht en vijftien maart, en de
echtverbintenis op de negentiende daaropvolgend vastgesteld.
Van de drie, door boer Meganck op het trouwfeest uitgenodigde broeders Foncke,
had alleen Pier-Cies het aangenomen. Hij zou Pol naar het gemeentehuis en de kerk
vergezellen, en 's avonds op de grote hoeve komen eten, als de jonggehuwden, die,
begeleid van 't ‘trouwvaârke’ en 't ‘trouwmoêrke’ de dag te Gent gingen doorbrengen,
met de laatste trein zouden teruggekomen zijn. Domien, sprakeloos en razend, had
de invitatie van de pachter niet eens met een ‘ja’ of ‘neen’ willen beantwoorden,
terwijl Jan, die eerst als ‘trouwvaârke’ gevraagd was, beleefder gezegd had dat hij
zich niet wel gevoelde.
Het was hem aan te zien dat hij niet jokte. Zijn gezicht was bleek en getrokken,
zijn ogen stonden dof en triestig, zijn gang en houding waren slap, als met een soort
lamheid geslagen. Sinds drie dagen had hij haast niet gegeten noch geslapen, zijn
wonderbaar lijden was tot het paroxisme gestegen, in de toenemend knagende
gewaarwording of een onbekende, sinds weken dreigend boven zijn hoofd zwevende
ramp, eindelijk uit zou barsten. 's Ochtends van het huwelijk, en hoewel hij, sinds
meer dan vierentwintig uren, volstrekt niets gebruikt had, deed zich bij hem een
vreemd verschijnsel van fysieke stoornis voor: hij werd herhaalde malen hevig
onpasselijk, als na een overdadige braspartij.
De morgen liep echter tamelijk kalm voorbij. Om tien uur, nadat de jonggehuwden
te Lauwegem de trein voor Gent
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genomen hadden, keerden boer Meganck en zijn vrouw met Pier-Cies naar het gehucht
terug, en kwamen zij eventjes, op verzoek, in huis een borreltje drinken. Daar drong
de boer er nog eens sterk op aan, dat Jan toch 's avonds mee zou komen. 't Zou zo
gezellig zijn, zo allen samen! De kinderen hadden allerlei spelen en grapjes uitgedacht,
en de jongens uit de buurt zouden op de boomgaard een pikton doen branden. Dol
prettig zou het er zijn! Maar Jan antwoordde sidderend dat het niet kon, dat hij zich
ziek gevoelde, en trouwens op de hoeve blijven moest, wijl ook Pier-Cies 's avonds
van huis zou zijn, en Domien weer sinds drie dagen in het dorp aan 't drinken en aan
't brassen was. De pachter en zijn vrouw, een dikke, rood-gezonde vijftigjarige boerin
met nog gitzwart haar en kleine zwarte oogjes, gingen teleurgesteld heen.
Om twaalf uur poogde Jan vruchteloos iets te eten. Hij slurpte met wilskracht
enkele lepels pap in, maar bijna dadelijk moest hij het staken en werd weer ongesteld.
Hij leed ook hevig aan hoofdpijn, en ging zich in de schuur op de hooiberg
uitstrekken, waar hij tot drie uur bleef liggen. Om vier uur kwam hij weer buiten, en
trok de velden in. Onderweg ontmoette hij boer Megancks twee jongste meisjes, die
van de dorpsschool terugkwamen. Het waren twee aardige kopjes van een achttal en
een tiental jaren, het ene zwart, het ander blond, beiden met heerlijk helderbruine
oogjes, die, in vorm en uitdrukking, van elkaar haast niet te onderscheiden waren,
en ondanks het groot verschil in de kleur van het haar, aan de twee zusjes een
wonderbare gelijkenis gaven. En sprekend leken zij ook op hun oudste zuster Rosa.
Voor hen niet bedeesd bleef Jan onwillekeurig staan, lachte ze toe, vroeg ze
dwaasweg-instinctmatig, alsof hij niet vooraf wist wat ze zouden antwoorden:
- Hebt ge van morgen de trouwers1. gezien? Weet ge wanneer ze naar huis komen?
- Ja, antwoordden zij tegelijk, met gewichtige gezichtjes. Ze komen terug met de
laatste trein en moeder heeft gezegd, dat we tot tien uur mochten opblijven.

1.

Jonggetrouwden.
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En 't oudste van de twee, het zwartje, voegde erbij met een naïef-ondeugende
glinstering in de ogen:
- Het heeft onz' Leonie erg gespeten, [Leonie was de tweede dochter van boer
Meganck] dat ge met haar geen ‘trouwvaârke’ hebt willen zijn. Zij zou zich te Gent
veel door u doen trakteren hebben, zei ze.
- Ja, dat is jammer, nietwaar? antwoordde Jan werktuiglijk. En zwakjes glimlachend
verliet hij de kinderen, die, na een korte aarzeling, insgelijks hun weg voortzetten,
de handjes in elkaar, de klompjes hardtrappelend over het tussen de akkers kronkelend
paadje.
Doelloos, de rug gebogen en de blik ten gronde, dwaalde Jan even verder, een
loomzwakke vermoeidheid in de benen. De lucht was grijs, de wind, ijskoud, blies
klagend door de naakte bomenkruinen. Huiverend, met klapperende tanden, zette
Jan de kraag van zijn wambuis op. En, daar hij, op een boogschot afstand, het landelijk
herbergje De Weewaal ontwaarde, waar baas Baetens destijds elke dag placht te
komen, wendde hij zijn stappen in die richting en trad er binnen.
- Kijk, kijk! Baas Foncke!... Wat is dát te zeggen, dat gij met de trouwers niet meê
zijt?... Ik had gehoord dat gij moest ‘trouwvaârke’ zijn! riep de praatzieke waardin,
in vrijpostige verbazing, met de vuisten op de heupen, de boer van het hoofd tot de
voeten opnemend.
En, terwijl hij, beschaamd en gegeneerd, op een gedwongen schertstoon enkele
onduidelijke woorden stotterde:
- Wel! wel! Wat zal boer Megancks Leonie daar leed van hebben! riep de vrouw.
Z'is ‘trouwmoerke’, nietwaar! en z'had er zich zó op verheugd dat gij met haar de
jonge trouwers naar de stad zoudt vergezellen. Jongen! Jongen! Wat hebt ge daar
uw kans verkeken!
- Ja, zeker, 't is jammer, antwoordde Jan werktuiglijk, toch in de grond niet
volkomen ongevoelig voor de woorden van de nieuwsgierige waardin. 't Is jammer,
maar er is niets aan te doen; ik voelde me niet wel de laatste dagen, helemaal niet
wel.
En, om het pijnlijk gesprek in een andere wending te brengen:
- Geef mij 'nen druppel, sprak hij, - die zal me misschien
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goed doen...
De vrouw ging hem 't bestelde in de kelder halen: een groot, grof, boordevol glas,
waarvan hij langzaam, met een sidderende hand en sidderende lippen, doch in één
teug, de inhoud ledigde.
- Goed hè! als 't zo koud is? pochte de waardin.
- Goed! antwoordde hij hoofdknikkend, met een zucht het glas weer op de kleine
schenktafel plaatsend. En hij wierp er klinkend een vijfcentstuk naast.
De sterke drank had hem werkelijk goed gedaan. Hij werd er niet onpasselijk van.
Hij voelde zich integendeel door een weldoende warmte 't hart verkwikken. Hij
wisselde nog even enkele banale woorden met de waardin, wenste goên dag, en ging.
Waarheen wist hij eigenlijk niet; hij had nog steeds geen doel. Hij liep wergtuiglijk
weer het paadje op, met vaste tred, als wist hij toch wel waar hij heen wou, zodat de
vrouw, die hem zeker stond na te kijken, niets abnormaals aan hem kon merken.
Maar zodra hij, aan een ommedraai, zich buiten 't bereik van haar blik voelde, verviel
hij weer in zijn slentergang, besluiteloos wat hij doen zou.
Na enkele ogenblikken hield hij volkomen stil. Die borrel had hem werkelijk
opgeknapt, hij voelde zich niets onlekker meer en 't speet hem zelfs, dat hij er niet
een tweede had gedronken. Doorgaans was hij zeer matig en er verliepen soms
maanden dat hij geen jenever proefde, maar nu voelde hij zich heel anders gestemd
dan gewoonlijk, nu had hij wel graag nog iets gedronken; hij voelde er behoefte aan.
Vervelend toch dat die vrouw zo praatziek en nieuwsgierig was, anders zou hij nog
wel even naar het herbergje terugkeren. Bah! Waarom niet? Wat kon 't hem ook
schelen? Die vrouw zou er toch maar niet meer van weten dan hij haar wel zeggen
zou. En plotseling keerde hij vastberaden terug. - Nóg een druppel! moedertje, riep
hij gemaakt opgeruimd, zich de handen wrijvend. - ‘Eén soldaat vecht niet’, zegt 't
spreekwoord, wij zullen er maar een tweede bijvoegen.
- Of ge gelijk hebt! juichte de waardin, met een glas in de kelder gaande.
En, toen ze weer boven kwam, begon ze nogmaals op haar
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jenever te pochen.
Jan dronk de borrel ledig. En eventjes ging hij zitten, vulde zijn pijp, en stak ze
aan. Het was de eerste die hij sinds drie dagen rookte. Ze smaakte lekker; zó lekker
dat de waardin zijn genoegen waarnam en er lachend een aanmerking op maakte.
- Ja, ze smaakt bijzonder goed, bekende hij, in een dampwolk opstaande. En, op
't punt te betalen, werd de verzoeking hem nogmaals te machtig; hij wierp tien centen
op de schenktafel in plaats van vijf, en zei:
- Bah! Bah! Geef er mij nog maar een. 't Is toch niet alle dagen feest.
Maar vastberaden ging hij toen ook weg.
't Moest ongeveer zes uur zijn. Buiten, in de triestig-dalende schemering, blies de
scherpe noordenwind met toenemende kracht over de naakte wintervelden. Bij
tussenpozen vloog er een ijskoude motregen, en in het paarswolkige westen, achter
een donker verschiet van bomen- en struikengeraamten, duidde een lange, lage,
dof-koperkleurige streep de plaats aan, waar de de ganse dag onzichtbare zon, aan
de gezichteinder verdwenen was.
Instinctmatig, met vastere, vluggere tred nu, keerde Jan naar 't hoevetje terug. Hij
voelde de koude niet meer, hete walmen integendeel stegen hem van tijd tot tijd naar
de hersens, vloeiend, als een krachtig vuur, door al zijn ledematen. Zijn ogen hadden
een starre, felle glans, zijn hart klopte gejaagd, in korte, vlugge bonsjes. Alleen in
zijn hoofd voelde hij nog een grote stoornis en verwarring, alsof daar iets in
pijnlijkduistere wording was, iets dat nog steeds in hem het juiste
waarnemingsvermogen onderdrukte en al zijn gedachten en sensaties als in een
bruisende maalstroom meesleepte.
Het duurde niet lang of deze vreemde geestverduistering, waartegen hij vruchteloos
poogde te worstelen, verwekte bij hem, ondanks het lichamelijk welzijn dat hij nu
onderging, een buitengewoon onbehaaglijk gevoel van onrust en kwelling. Van
lieverlede werd hij weer gejaagd en tobberig, geplaagd door een behoefte van
voortdurend in beweging zijn. Op het ogenblik van weer in huis te gaan, keerde hij
zich plotseling om en liep opnieuw de velden in. Hij dwaalde
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doelloos enkele minuten, en eensklaps bleef bij stilstaan, als met schrik geslagen, de
blik, dwars door de naakte elzestruiken, starend gevestigd op de sombere gebouwen
van boer Megancks hoeve.
En ineens, bij dat zicht, ging er in hem een groot, vreselijk licht op. Ineens voelde
hij zijn hart als doorpriemd van een vlijmsteek, hem door een onzichtbare hand
toegebracht. Ineens werd er iets helder, iets folterends helder, in zijn gepijnigd, zwak
hoofd.
- Nondedzju! bromde hij schor, en struikelend liep hij verder.
De schemering was nacht geworden. Hier en daar, in de akelige, koud-natte
duisternis, blonken reeds, melancholisch eenzaam, enkele lichtjes. En de wind huilde
luider, zwanger van regen, over 't verlaten veld, als een sombere voorbode van
naderende storm.
- Nondedzju!...
Voor de tweede maal, palstil houdend, slaakte Jan razend die vloek, terwijl een
nieuw ophelderings-weerlicht door zijn brein schoot. En plotseling was het of de
laatste nevel uit zijn geest werd verjaagd; of, in een vreselijke woeling van
levenskrachten, het besef van de werkelijkheid eensklaps in hem losbarstte: zijn ogen
zetten zich verwilderd uit, hij drukte de vuisten op zijn slapen, en, in een doffe
angstkreet bromde hij de woorden:
- Te laat, nondedzju! Te laat! 't Is gedaan!
Wat eensklaps zo wild in hem losbrak, wat eensklaps uit hem barstte met de
snelheid en 't geweld van een donderslag, dat was de wekenlange, folterend in hem
opwassende opstand tegen de besluiteloosheid en zwakheid, waaronder hij de
gebeurtenissen hun gang had laten gaan; de onverklaarbare, zijn wil en zijn haat
onderdrukkende lamlendigheid, waarmee hij, zonder mogelijke tegenkanting, het
huwelijk van Pol had laten plaatsgrijpen. En, tegelijkertijd, als bij de verblindende
gloed van 't zelfde openbarings-weerlicht, ontsluierden zich plotseling aan hem de
innigste gevoelens van zijn eigen hart: 't bewustzijn van zijn liefde, zijn
hartstochtelijke, smoorlijke liefde voor Rosa, en het verpletterend besef dat hij, hijzelf,
in plaats van Pol, het bekoorlijk boerenmeisje wellicht tot
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vrouw zou verkregen hebben, had hij het haar maar durven vragen!...
Hij was vooruitgesneld, het lijf gebogen, de vuisten krampachtig gesloten, vloekend,
als door het spook van zijn ontredderde verbeelding achtervolgd. Hij wist niet eens
meer waar hij was; hij voelde alleen de wilde impulsie te lopen, te vluchten, tussen
zich en het schrikbeeld een afstand te leggen. Maar vruchteloos: het spook
achterhaalde hem, greep hem vast, hield hem stil, kwam hem onverbiddelijk
aangrijnzen, in zijn almacht van niet meer te herstellen gebeurtenis. Verliefd!... hij
was verliefd op haar! En dat voelde hij eerst nu, nu als 't te laat was! Dat was de
oorzaak van zo vreselijk veel lijden geweest; dát was het almachtig gevoel waartegen
hij, weken lang, onbewust geworsteld had, in een stug-trotse aberratie van
zijn-eigen-zwakheid-niet-willen-bekennen.
- Nondedzju!...
Al het duister-dwarrelende, dat tot dus toe zijn gedachten en sensaties benevelde,
was plotseling uit zijn geest geweken, als door een stormbui weggezweept. Hij voelde
nu zijn hoofd van een verschrikkelijke helderheid, het kwam hem voor of het nu
eensklaps open was, met wild erin stromende impressies, die er zich schier
handtastelijk vast in drukten, zó vast en helder, dat het soms in hem een waan werd
of hij de folterende beelden gematerialiseerd met de handen had kunnen vastgrijpen,
en ze dáár vóór zijn ogen plaatsen, om er verwilderd naar te staren.
Hij was op haar verliefd, smoorlijk verliefd, en ook zij had hem lief willen hebben,
dat voelde hij nu ineens, dat voelde hij nu met onweerlegbare zekerheid, bij de enkele
herinnering aan de aanmoedigend-sympathieke woorden en blikken, die zij vroeger
zo dikwijls tot hem had gericht, en waardoor zij hem zo dikwijls de genegenheid had
willen laten merken, die zijn stugge bedeesdheid dan niet begrepen, of niet had durven
of willen begrijpen! Ja, zó was het! Ze zou de zijne geweest zijn, indien hij 't haar
bijtijds gevraagd had; ze had aan hem gedacht alvorens zich aan Pol te geven!
En nu was het te laat, te laat! Ze waren getrouwd nu, voor het leven aan elkaar
verbonden! Nooit zou hij haar nu nog kunnen hebben; ze was nu 't eigendom
geworden van een
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ander, van zijn aarstvijand, van de verfoeide luiaard, die hem ook zijn eerste minnares
gestolen had, die hem altijd in de weg stond, die hem alles ontnam, die zich als het
ware voortdurend het weinige goede dat het leven aan hem, Jan, wilde verlenen, tot
zijn buit wist te maken!
Nu reeds, zaten ze samen op de trein, op weg naar huis weer, waar een feestelijk
onthaal hen wachtte. Eenieder zou zich beijveren, aardig en voorkomend met hen te
zijn, of hun geluk ook het geluk van allen was. Men zou op hun gezondheid drinken,
men zou luid juichen op hun toekomst, en schertsend zinspelingen maken op de
zegen van een huwelijk met vele kinderen... En dan zouden zij heimelijk boer
Megancks huis verlaten, en, tederlijk omarmd, door de sombere nacht naar hun eigen
woning komen, naar het oud, rustig hoevetje, waar hij, Jan, zijn leven lang met zijn
broeders gewoond en gesjouwd had; naar dat steeds zo jaloers bewaarde eigendom,
waar hij hen nu, in zijn ongelooflijke lamlendigheid, hun levensgeluk had laten
vestigen! In stilte, als dieven, zouden zij boven sluipen op hun kamertje, op dat
gezellig voor hen ingerichte kamertje, dat hij niet eens had willen zien, en er in volle
vrijheid het opperste genot van de liefde smaken! En dat alles zou hij nu dagelijks
moeten zien, en horen, en gedogen, hij die haar nu ineens ook zo hartstochtelijk
begeerde, hij die, razend van foltering en jaloersheid, nu alles wat hij op de wereld
had, zou gegeven hebben, om haar tot vrouw te bezitten!
- Nondedzju!...
Instinctmatig, in zijn rusteloos zwerven, was hij naar het hoevetje teruggekeerd.
Hij stond in de wind en de duisternis vóór de deur van het woonhuis, eer hij 't zichzelf
bewust werd. Werktuiglijk, met een ruwe stoot, duwde hij die open en trad binnen.
Hij vond er niemand anders dan Marie, nors bezig met een ketel beestenvoeder
klaar te maken. Domien was nog altijd niet thuis en Pier-Cies was zoëven vertrokken
naar de grote hoeve, waar de trouwers elk ogenblik verwacht werden. Reeds hoorde
men daarbuiten, in de landweg, een rumoer van menigte, haastig voorbijlopend, in
vreugdegejoel en geschater. Zeker zou het ganse gehucht op de grote hoeve feest
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komen vieren, en vrolijk zingen, en jubelen, en drinken; en wild-luidruchtig, op de
boomgaard, hand in hand, rondom de traditionele brandende pikton dansen!...
En roerloos in het midden van de keuken, als het ware aan de grond genageld,
stond Jan, met verwilderd gezicht en hamerend hart naar al die geluiden te luisteren.
't Was of hij leefde in een nachtmerrie, of hij vreselijke dingen hoorde gebeuren. En
van tijd tot tijd steeg er een sombere zucht uit zijn keel, en slaakte hij, halfluid, met
schorre stem, een kreet:
- Dat is toch wreed! Dat is toch wreed! En ik, die zoiets liet gebeuren!
De meid, die heen en weer liep van de keuken naar het achterhuis, bespiedde hem
tersluiks, verwonderd door zijn zichtbare ontsteltenis en door de bleekheid van zijn
krampachtig verwrongen gelaatstrekken.
- Wat scheelt u? Zijt ge dan ziek? vroeg zij eindelijk.
- Dat is toch wreed?... Dat is toch wreed, hé? was zijn enig antwoord.
En daar de meid hem gapend van verbazing aankeek:
- Is het geen schande, al dat lawaai en spektakel in de buurt voor die twee... die
twee smeerlappen die vandaag getrouwd zijn! brulde hij plotseling als razend, met
een krakende vloek en fonkelende ogen, woedend ook omdat de meid zijn ontsteltenis
gemerkt had en er wellicht de oorzaak van raadde. Hij maakte brommend enkele
woeste passen heen en weer door de keuken, hield eensklaps weer stil, beval, op een
korte, gebiedende toon:
- Geef mij 'nen druppel.
Zonder een woord gehoorzaamde zij. Zij haalde de jeneverfles uit de kast, en
schonk hem een boordevol glas in. Maar, terwijl hij 't aan zijn lippen zette, gingen
zijn ogen, onder de gezakte wenkbrauwen, zich schuins weer vestigen op 't toegeblinde
vensterraampje; en eensklaps begon hij zó hevig te beven, dat een deel van de drank
op de vloer en op zijn kleren spatte.
Dáár kwamen ze aan!... dáár waren ze!
Hij hóórde de stoet voorbijgaan! Luid jubelende stemmen, gelach en geschetter
in 't geraas van een voorbijstromende
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menigte, begeleid door de in de wind soms wegwaaiende tonen van een harmonica,
die een vrolijk deuntje speelde! De gloed van de fakkels sloeg door de bovenste, in
lood gevatte ruitjes, dansend in fantastische schimmen, op de zwartgerookte balken
van de keukenzoldering; en plotseling bulderden, in daverende echo's, vijf op elkaar
volgende kanonschoten, door de uitgelaten foule met oorverdovende hoera's begroet.
In één slok goot Jan de borrel in zijn keel. En zó ruw zette hij 't glas weer op tafel,
dat de voet brak en verbrijzeld op de vloer viel.
Hij gaf een vreselijke vloek in een verwensing, schopte razend de scherven van
het glas tegen de muur, liep naar de deur, rukte ze open en vloog naar buiten.
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X
Hij had zich niet vergist. Toen hij aan 't hek kwam, zag hij, op de boomgaard van de
grote hoeve, de pikton reeds branden, en hoorde hij nogmaals de luide hoera's uit de
menigte opstijgen. Men verwelkomde de jonggehuwden, die juist uit de sjees stapten,
waarmee Rik, Rosa's oudste broer, ze te Lauwegem aan de laatste trein was gaan
afhalen. Jan, roerloos achter de haag verscholen, zag ze beiden, voorafgegaan van
de harmonica-speler, en gevolgd van een juichende stoet, in de gloed en de rook van
de knetterende pikton over de boomgaard naar het woonhuis gaan: hij lomp en grof,
met zijn wijde, lendelamme stap; zij, licht en levendig, met haast iets damesachtig
sierlijks in de pronk van haar blauw, met witte linten en bloemen getooid hoedje, en
de zwier van haar in de wind klapperend zwart kleed. Een ovatie greep plaats terwijl
zij, licht buigend, op de drempel, onder het laag, boogvormig deurgat verdween; en
weer bulderden vijf kanonschoten, door de oorverdovende hoera's van de woest
rondom de pikton dansende jongens en meisjes begroet.
Jan, aan het uiteinde van de haag gekomen, was zich links, aan de rand van een
sloot, in 't duister van de elzestruiken gaan verschuilen. Vanaf die afgezonderde plek
kon hij, zonder veel gevaar van ontdekt te worden, op een betrekkelijk korte afstand
alles waarnemen. En hij zat net neergehurkt onder de hangende twijgen, toen hij,
voor de derde maal die dag, plotseling weer door zijn wonderlijke ongesteldheid:
hevig vomeren, overweldigd werd. De krisis was zó scherp, dat hij, krampachtig
ineengekrompen, een schorre noodkreet slaakte, of hij zich voelde sterven.
Hijgend zijn bevende hand over de lippen strijkend, richtte hij zich half weer op.
Opnieuw dreunde 't kanon, begroet door jubelkreten, die in wild geschater, als van
dierengegil,
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ontaardden; en de driftig opgepookte piktonvlammen flikkerden tot in de
bomenkruinen, als opgezweept en meegesleept in de steeds woester dwarlende dans
van de uitgelaten jonge bende. Binnenshuis weergalmde nu en dan het tergend gekerm
van de harmonica, begeleid door het schrapend geluid van de dansende voeten over
de tegelvloer.
En onbeweeglijk, met starre, fonkelende ogen en hamerende boezem, bleef Jan,
in de gure wind, onder de donkere elzestruiken neergekrompen zitten. Hij had de
juiste notie van tijd, en plaats en werkelijkheid verloren; hij onderging de zwaar
drukkende sensatie te leven in een irreële omgeving, midden in een helse orgie, waar
allen wild genoten, behalve hij, die afgrijselijk leed. 't Was als een nachtmerrie die
daar haar wanverschijnselen voor zijn hypnotieke blik ontrolde, en soms, in 't
opvlammen van de pikton, dacht hij opnieuw de vreselijke brand te zien, die jaren
geleden de stalling van hun hoeve in as gelegd en hem voor het overige van zijn
leven half verminkt had.
Doch dat alles scheen nu vaag, verwijderd, abnormaal, onwaarschijnlijk. 't Was
of het niet gebeuren kon noch mocht, en tóch gebeurde, omdat alles nu in hem en
om hem heen, akelig, afschuwelijk, ruw overweldigend was.
Een plotseling hevig uitbarstende regenbui, die de feestvierders scherp gillend
deed uiteenstuiven en het vuur half uitdoofde, vermocht het zelfs niet hem uit zijn
schuilhoek te verjagen, noch hem uit zijn hallucinerende toestand te rukken. Rillend
van koorts en kou, bleef hij onbeweeglijk onder de zijpelende takken zitten, en toen
de regen over was, zag hij, met dezelfde onvermoeibare halsstarrigheid, de joelende
dansers opnieuw rondom de zwartrokende, driftig weer opgepookte pikton, hun wilde
sprongen en gebaren maken.
En eensklaps was 't in hem, in een luider opgalmend gejuich van de menigte, een
allesoverweldigende emotie, die hem zich plotseling weer van de werkelijkheid
bewust deed worden.
In de zachtere gloed van het uitstervend vuur, was Rosa, blozend en glimlachend,
op de drempel van 't woonhuis verschenen. Zij bleef er even staan, haar lieflijk, van
vreugde en geluk stralend gezichtje naar de menigte gekeerd, met Pol
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aan haar zij, en achteraan, in halve duisternis, haar ouders, en broeders, en zusters,
en de goedige sukkel Pier-Cies.
't Was voor het afscheid. Daverend bulderden een laatste maal de kanonnen, en
oorverdovend weergalmde 't gejuich van de menigte, terwijl de man met de harmonica,
in opgewonden tempo, het weldra door alle monden meegezongen lied begon te
spelen:
Waar kunnen wij ook beter zijn,
Dan bij onz' goede vrienden!

Boer Meganck klopte jubelend op de schouder van Pier-Cies, de moeder en de zusters
huilden; Charles-Louis, de tweede zoon, zeer dronken, kwam waggelend, met lamme
gebaren van de armen, vóór de trouwers staan, en werd, na een vergeefse poging om
een aanspraak te houden, in luid geschater uitgejouwd; Rik, de oudste, stond wit-stil
tegen de muur geleund, een uitgedoofd eindje sigaar scheef in de mond, met een
gezicht en ogen of hij vergiftigd was.
En, langzaam, na een laatste afscheidsgroet, verlieten de jonggehuwden met
Pier-Cies de grote hoeve. Enkele emmers water werden op de overblijfsels van het
vuur gegooid, dat sissend uitdoofde; en in de plotselinge duisternis geleek de aftocht
van de menigte een sauve-qui-peut. Joelend liepen zij allen, langs wegen en kanten,
haastig huiswaarts door de kille wind, verspreidend een verward rumoer van stemmen
over 't donker veld, uit welks diepten af en toe de lachende schrikgilletjes, van de
hartstochtelijk door hun opgewonden vrijers omarmde meisjes, opstegen.
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XI
Spoedig had Jan zijn schuilplaats verlaten en was hij, dwars over een klaverveld,
naar de landweg gehold. Achter een boom verborgen, zag hij Pol en Rosa,
voorafgegaan van Pier-Cies, zó dicht bij hem passeren, dat hij ze met de hand had
kunnen aanraken. Hij wachtte enkele minuten, tot de luidruchtige drom van de
huiswaarts kerenden voorbij was. Dan kwam hij van achter de boom, liep dwars over
de weg, sloop als een dief over de boomgaard van hun hoevetje.
Hij handelde werktuiglijk, instinctmatig, onder de drang van een onweerstaanbare
impulsie, die hem alle redeneringsvermogen ontnam. Toen hij in de duisternis hun
woonhuis ontwaarde, waar zijn aartsvijand nu reeds met zijn mooie, jonge vrouw
alleen was, steeg hem opnieuw een fysieke walging naar de keel, die hij slechts door
een bovenmenselijke inspanning wist tegen te houden.
Waggelend op zijn knikkende benen, liep hij rond het laag gebouwtje, naar de
deur van 't achterhuis, die nog niet zou gesloten zijn. Roerloos bleef hij er een wijl
luisterend staan. Het kwam hem voor dat hij passen hoorde langs de zoldertrap. Hij
hurkte neer en keek door het klinkgat. Hij zag het schijnsel van een lampje weifelen
en verdwijnen. Toen duwde hij op de klink, die knakte, en trad binnen.
Alles was somber in huis. Stil, op de tenen, kwam hij tot op de drempel van de
keuken, boog hijgend voorover, staarde, door de dikke duisternis, in de richting van
de zoldertrap, nogmaals met inspanning luisterend.
Een licht geruis greep aan de overzijde van de keuken, in Pier-Cies' nachtvertrek,
plaats. Een doffe, reeds slaperige stem vroeg haperend:
- Zijt gij het... Jan?
- Ja, antwoordde hij. En hij schrikte zelf van de schorre,
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holle klank van zijn stem.
- Is Domien al thuis? vroeg nog de oudste broeder op een klaagtoon.
Jan, het hoofd bruisend en gonzend, kon niet dadelijk een antwoord geven. Een
ogenblik heerste benauwend stilzwijgen. Toen greep er een beweging plaats in 't
kamertje van de dienstmeid, die vanuit haar bed in Jans plaats antwoordde:
- Neen.
Pier-Cies uitte een doffe zucht en weer viel in de duisternis de benauwende stilte.
Bevend deed Jan twee passen in de keuken, en stak langzaam, in 't pikdonker, zijn
rechterhand uit, in de richting van de zoldertrap. Doch vóór hij zelfs 't gebaar
voleindigd had, stootten zijn vingers, tegen het hout van de gesloten deur. Een
huiverende schok voer door zijn ganse lijf, terwijl hij, met een doffe vloek, zijn hand
plotseling terugtrok. Hij voelde zich als uit zijn eigen huis verbannen; zij hadden de
deur van de zolder, die anders altijd open bleef, gesloten, om rustig alleen te wezen,
om zeker te zijn dat niemand hen zou storen.
En nu kwam hem dat eensklaps als iets monstrueus voor. Het kwam hem voor als
een lafheid en een bedrog, als iets dat zij niet het recht hadden te doen. In 't donker
blikte hij met fonkelende ogen op die gesloten deur, en knarsetandend balde hij zijn
vuisten, als om ze in te drukken. Wat! Had hij dan niets meer te zeggen in zijn huis!
Waren zij dan de meesters!... Nondedzju! En plotseling duwde hij op de deur, met
ruwe hand.
Zij ging niet open. Zij week even, en kraakte, in vaste weerstand.
Verwilderd, zijn starre blik erop gevestigd, deinsde hij, met een doffe vloek, twee
passen achteruit.
Ze was gegrendeld, nondedzju! Om heel en al zeker te zijn dat men hen niet zou
storen, hadden zij de houten spie boven de klink geschoven.
En pal bleef hij daar staan, als met lamheid geslagen. Hij luisterde met inspanning,
of hij niets hoorde; hij draaide zich eindelijk, als onnozel, een paar keren om, de
handen uitgestrekt, zoekend, tastend, niet meer wetend wat hij doen of
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waar hij heen wou.
Een gekuch van de meid trok zijn aandacht. Hij kuchte terug, als tot antwoord, en
sloop in haar kamertje.
Zij lag nog wakker, en maakte een lichte beweging in haar bed, toen zij hem hoorde
komen. Bevend boog hij tot haar en fluisterde:
- Ze hebben de deur van de zoldertrap gesloten! Ze hebben de spie op de klink
gezet!
Zij gaf geen antwoord, maar keerde haar gezicht naar hem, en hield haar ogen in
de duisternis op hem gevestigd.
- Verstaat ge mij dan niet? drong hij aan. Ze hebben de deur van de zoldertrap
gesloten, zeg ik, en de spie op de klink gezet...
Zij kuchte even en haar blik ging naar de zoldering, waar soms een dof geluid
verneembaar was, of er daarboven zich mensen druk bewogen.
En zij schoot in een kort, stil lachje.
- Wat is er?... Waarom lacht ge? vroeg hij schor.
Maar zonder op 't antwoord te wachten, door een ontzettend voorgevoel
aangegrepen:
- Is hun kamer misschien juist hierboven!... juist boven 't... boven de onze?
- Ja, dat schijnt wel, antwoordde zij koel, met nogmaals haar stil, heimelijk lachje.
En meteen schoof zij op naar de muur, om plaats voor hem te maken.
Maar stom en roerloos, als ter plaats genageld, bleef hij staan, de fonkelende blik
nu insgelijks op het plafond gevestigd, de adem ingehouden om te luisteren.
En plotseling was 't of hij raaskalde: hij vloog naar de muur, bonsde erop met
allebei zijn vuisten, riep met een stem die geen menselijke klank meer had:
- Schei uit! Nondedzju! Schei uit! Schei uit!
Met een schorre angstkreet sprong de meid naar hem toe.
- O, maar Jan toch! Wat denkt ge! Wat denkt ge! kreet ze dof, bevend van angst
hem van de muur wegtrekkend. En met geweld poogde zij hem op 't bed te duwen,
sussend fluisterend:
- Ala, toe, toe! Laat ze met rust en kom bij mij. Waar zijn toch uw zinnen, Jan!
Wat denkt ge toch van zulk een schrik-
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kelijk lawaai te maken!
Jan, een ogenblik bedwelmd, als duizelig, duwde haar met ruw geweld van zich
af. Een onuitsprekelijke afkeer overweldigde hem eensklaps bij de gedachte nu naast
haar te liggen. Vloekend gooide hij haar zelf weer in 't bed, vloekend schreeuwde
hij haar in 't gezicht:
- Blijf van mij af, schandaal! Met u heb ik geen uitstaans meer! Ik haat en veracht
u! Gij zijt de schuld van gans mijn ongeluk!
En met een laatste, vreselijke vermaledijding, terwijl Pier-Cies, wakker geschrikt,
ontsteld uit zijn bed kwam, verliet hij Maries kamertje en vluchtte woest uit het huis.
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XII
Hij vluchtte door de sombere onweersnacht, rennend zo hard hij kon, rennend als
werd hij door een vijand nagezet, in de richting van het dorp. Hij vluchtte, hij vluchtte,
hij voelde dat hij waanzinnig zou geworden zijn, was hij nog een ogenblik langer in
het nu verdoemde, verwenste huis gebleven.
Eerst na ruim een kwartier van dat onzinnig hollen, hield hij buiten adem stil. De
wind sneed hem de adem af en de ontsteltenis verlamde zijn benen; hij kón niet meer.
En door zijn vreselijke foltering heen, voelde hij vluchtig een scherp genot, bij de
gedachte dat hij, door zijn razende uitval, zijn aartsvijanden toch een ogenblik in hun
geluk gestoord had. Zijn aartsvijanden!... O! Er bestonden geen woorden om uit te
drukken tot welk punt hij ze nu haatte en verfoeide. Hij was opnieuw vooruitgegaan,
eerst kalm en bedaard, van lieverlede harder, met jagende boezem en jagende stap,
met krampachtig gesloten vuisten en evenwijdig schuin vooroverhellend lijf, naarmate
hij zich in verbeelding, weer vlijmender en vlijmender, hun onverdiend geluk
voorstelde. O!... had hij hem nu maar in zijn macht, de hatelijke, walgelijke luiaard,
wat zou hij razend, als een wild beest op hem springen! wat zou hij hem vloekend
uit Rosa's armen rukken, en, met zijn vuisten en zijn voeten, zijn lomp, dik, vadsig
lijf in stukken slaan en trappen! Zó,... met zijn éne hand, zou hij hem de keel
toewringen!... Of zó,... met één enkele duw, hem 't hoofd tegen een boom verpletteren.
En dan zou hij met ruw geweld Rosa de zijne maken; en als dat gebeurd was haar
insgelijks doden, omdat ze eerst aan zijn vijand behoord had, omdat ze zich aan hem
onteerd had.
Eensklaps hield hij weer stil. Hij had de morsige landweg verlaten en was op een
steenweg terecht gekomen. Verbaasd merkte hij op, dat hij reeds dicht bij het dorp
was. Hij aar-
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zelde een ogenblik, bewegingloos onder een uitbarstende regenbui, trillend, met
opgestoken schouders, de kraag van zijn dun wambuis tegen de wind opzettend.
Toen keerde hij links om en volgde de steenweg, in de richting van het dorp. Plotseling
was in hem een plan ontstaan: hij zou ergens Domien, die andere aartsvijand van het
verfoeide huwelijk, die er ook om uit het huis gevlucht was, trachten op te sporen,
en met hem, al was het dan ook in een kroeg van een herberg, die schrikkelijke nacht
doorbrengen.
Na enkele minuten was hij aan de ingang van het dorp. De lange straat, met haar
ongelijk gebouwde huizen, was duister en verlaten, ternauwernood, op ruime
afstanden, zwak verlicht door hier en daar een eenzaam-treurig blekkende, in de wind
geschudde petroleumlantaren. Hij schreed over de houten ophaalbrug van het kanaal,
die in haar kleppen dreunde, volgde verder, als voortgestuwd door de wind, die hem
nu in de rug blies, de lange, stille straat.
Nu liep hij trager, rechts en links turend naar de sombere huizen, soms even voor
de deuren van de gesloten herbergen stilhoudend, om aandachtig te luisteren of hij
daarbinnen geen geluid vernam. Doch neen; alles bleef stil en verlaten onder de
zwepende windbuien, die tegen de klapperende vensterluiken aanbeukten. Hij ging
aldus tot aan het uiteinde van 't dorp, zonder een levend schepsel te ontmoeten of te
horen, en hij was juist op 't punt om, diep teleurgesteld, terug te keren, en, hij wist
niet meer waarheen, te zwerven, toen een ruw stemmengeluid, komend uit een
zijstraatje, dat hij reeds voorbij was, eensklaps zijn gehoor trof.
Luisterend bleef hij staan; en, 't hoofd om de hoek van 't straatje, ontwaarde hij,
op een dertigtal passen afstand, een fijne lichtstraal, barstend door de gesloten blinden
van een laag huisje, terwijl 't verward geluid van stemmen, gemengd met enkele hese
zangtonen en een schel vrouwengelach, opnieuw weergalmde.
Reikhalzend, met ingespannen aandacht, bleef hij even aarzelend, of hij ook de
stem van Domien zou herkennen. Jawel, daar dacht hij ze te horen!... Of was het
slechts de stem van een ander, die op de zijne leek? Langzaam, voorzichtig, met een
gevoel van afkeer en onveiligheid, sloop hij toch het
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straatje in.
Die Zijstraat was een erg slecht befaamde buurt van Brakel, wijd bekend ook in
't omliggende, om de losbandigheid en degradatie van haar bewoners. Dáár leefde,
in krochtige, bouwvallige, ordeloos verspreid staande hutten, midden in een
onnoemelijke gemeenschap van seksen en verwantschappen, een barre bevolking
van bedelaars en dieven, van wilden struikrovers, de schande en de schrik van de
gemeente. De deftige burgers en eerlijke boeren wilden hoegenaamd geen uitstaans
hebben met die wijk van 't dorp, waar elke zondag in de kroegen vreselijk schandaal
gepleegd en met messen gevochten werd; alleen een dronken boer- of burgerszoon
zou er zich 's nachts soms wagen, op zoek naar baldadig genot in drank en lage
vrouwen.
Het was de eerste maal van zijn leven dat Jan aldaar 's nachts een voet zette. Altijd
had hij er zich met afkeer van verwijderd, en, zelfs nu, door al zijn andere gevoelens
van foltering, wraaklust, haat, jaloersheid en verwoedheid heen, bloosde hij van
schaamte voor zijn daad, of hij daardoor de ganse, traditioneel overgeërfde eerbaarheid
en degelijkheid van zijn stand met de voeten trapte.
Hij was in 't midden van de straatweg blijven staan, vlak tegenover het kroegje,
waaruit voortdurend een verward geraas van stemmen kwam, soms overheerst door
een gedruis van vloeken of gezang, in het gebeuk van de voeten op de grond en het
gerinkel van de aangeklonken glazen. Hij kende de kroeg van naam: de Gelapte
Sjako, een der allerberuchtste van die beruchte buurt; en, in de schaduw van een
muur gedrongen, vroeg hij zich af of Domien toch werkelijk zó laag gevallen was,
dat hij zich dáár bevinden zou, toen plotseling, zo zacht en geruisloos als waren zij
uit de grond opgedoken, twee gluiperige mansgestalten, de een ontzettend lang en
mager, de ander kort en dik, aan zijn beide zijden stonden.
Hij schrok er zó vreselijk van op, dat hij, met een schorre kreet, drie stappen
achteruit deinsde. Maar de twee mannen, soepel als katten, sprongen hem na, en de
lange, zich buigend om Jan in 't gezicht aan te kijken, zei halfluid, doodkalm en
gewoon:
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- Goên avend.
- Goên avend, antwoordde Jan bevend, genoeg begrijpend, dat de kerel hem alleen
deze beleefdheid betuigde om hem, in de duisternis, aan de klank van zijn stem te
herkennen.
Hij zelf bad ook eensklaps in hen twee welbekende boeven van de beruchte
roversbende herkend. De lange droeg de bijnaam van Donder de Beul, de korte die
van 't Slijperken. Meer dan eens had Jan ze met andere stropers in de velden rond
zien sluipen, op de loer om hun slag te slaan. Een kort stilzwijgen heerste in 't ruisen
van de wind, begeleid door een luider opgalmend gedruis in het kroegje. Doch
blijkbaar wisten de kerels nog niet wie hij was, want zij kwamen steeds nader, zij
wreven zich om zo te zeggen tegen hem aan; en, terwijl de lange met een: ‘akelig
weer, vriend, hè?’ het onderzoekingsgesprek voortzette, hurkte de kleinere dikke
zich een paar keren half neer, om Jan nog vorsender onder het oog te kijken.
Toen vatte Jan, die zich niets op zijn gemak voelde, zijn moed bijeen, en vroeg,
dus zelf te kennen gevend wie hij was:
- Weet ge soms ook of mijn broeder Domien daarbinnen is, dáár, in de herberg?
Ondanks de duisternis, zag hij een tevreden glimlach komen op de ruwe tronies
van de twee boeven, die zich dadelijk, als gerustgesteld, ietwat van hem verwijderden.
En, met een zware, doch aanmoedigend luidende stem, antwoordde de lange
schobbejak, terwijl hij een drietal passen in de richting van het kroegje maakte:
- Zeker, zeker, baas Foncke;... zeker is uw broeder daarbinnen. Reeds van
eergisteren is hij met ons.
En, toeschietelijk, met gulhartig naar de herberg uitgestoken hand, net of hij daar
thuis was:
- Ga binnen, ga binnen, baas Foncke, drong hij aan; hij is daar, gij zult hem zien,
gij zult op uw gemak met hem kunnen spreken.
Een vreemd gefluit weergalmde, en, als vanzelf, ging de deur eensklaps wijd open,
werpend in de straat een vloed van licht en gedruis, dit laatste, als bij toverslag, onder
stilzwijgen gesmoord, toen Donder de Beul, voorafgaande, met ge-
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bogen reuzengestalte onder het laag portaaltje van de kroeg verscheen. Hij wierp een
loense blik over zijn linkerschouder, alsof hij zich nog overtuigen wou dat Jan hem
volgde, terwijl het Slijperken stil-gluipend achteraan kwam, als om de boer voor een
eventuele terugtocht de weg te versperren. En toen zij binnen waren, riep de eerste,
in verrukking vloekend, met een bulderende stem:
- Leve de vreugd, jongens! Hier hebben we nóg een vriend, die ons komt gezelschap
houden!
Beschaamd, met weifelende ogen, kon Jan vooreerst niets duidelijk van elkaar
onderscheiden. Het krot, klein en laag, ternauwernood verlicht door één enkele,
zwart-stomende petroleumlamp, was daarenboven nog verduisterd en verpest door
een benauwde tabaksdamp, die er alles in een akelige, grauwrosse nevel hulde. Vaag,
in het algemeen een avondgroet stamelend, ontwaarde Jan een tiental, hier en daar
op stoelen en aan tafeltjes zittende kerels, die hem met strakvorsende ogen aankeken;
en, achter de met liters en glazen bedekte schenktafel, twee vrouwen: de ene dik en
reeds op leeftijd, met een stout, stuurs, insolent gezicht, de andere jong en fris, met
blonde krulharen en helderlichte, franklachende ogen, die hem beiden luidruchtig
welkom heetten en verzochten te gaan zitten. En eerst nadat hij bedeesd een glas bier
had besteld, en op een stoel tegen de muur plaats genomen had, herkende hij, midden
in een groep van een zestal boeven die hem als een ruwe hof omringden, zijn broeder
Domien, die, roerloos, de beide armen leunend op de roetjes van de kachel, met
strakke, haast uitdagend fonkelende ogen hem zat aan te grijnzen:
- Ah! Ge zijt daar tóch! zei Jan werktuiglijk, met een gevoel van bevrijding. En
even gedwongen glimlachend, ten dele om zich een houding te geven, ten dele om
in de nabijheid van zijn broeder, welke die barre kerels goed kende, iets als een
instinctmatige bescherming te zoeken, schoof hij ook zijn stoel naast de kachel, in
de kring van de boeven.
Dezen hadden een beetje opgehouden hem zo strak aan te staren. Zij waren weer
aan 't praten en aan 't zingen gegaan, en schenen dolle pret te hebben om de komieke
gezichtstrekkingen van een van hun makkers, die, stomdronken op
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een stoel ineengezakt, aanhoudend met een strohalmpje achter het oor gekitteld werd.
Jan zelf, moest er, ondanks het gevoel van beklemdheid, dat zich daar van hem
meester maakte, eventjes om lachen, en wisselde een opmerking met Donder de Beul
en 't Slijperken, die, als trouwe, beschermende satellieten, aan zijn zijde waren blijven
staan, toen eensklaps Domien, uitdagend-brutaal, met krakende vloeken, hem in 't
gezicht schreeuwde:
- Maar, sakerdzju! Zit ge dáár van d'hand Gods geslagen, dan! Wat komt g'hier
doen? Trakteert de mensen hier tenminste met een ‘pintje’ of een ‘druppel’,
nondedzju!
Een oorverdovend gejuich steeg in het kroegje op. De schelmen, die naast Domien
aan de kachel zaten, vloekten van genot, en Donder de Beul, met zijn vervaarlijke
schele ogen rondblikkend, strekte wijd zijn beide armen uit, als in een gebaar van
gezagvoerende bescherming, terwijl de twee vrouwen achter de schenktafel met
koortsige haast in hun rinkelende glazen begonnen te woelen. En, zonder dat Jan, in
het stijgend gedruis, zelfs de gelegenheid had zijn goedkeuring te geven of te
weigeren, kwam de jonge, blonde meid, provocerend-lachend, met een blad vol
pinten bier en druppels jenever onder de drinkers rond.
Met wilde geestdrift werd zij begroet, en onbeschroomd, in 't voorbijgaan, door
de mannen vastgegrepen. De glazen werden aangestoten en gulpjes drank en schuim
plasten op de morsige vloer. Donder de Beul en 't Slijperken, die in één teug hun
boordevolle pint geledigd hadden, hieven een straatdeuntje aan, ondeugend knipogend
naar de twee vrouwen, het lichaam waggelend en de grove vuisten op de heupen, de
vieze snor nog druipend van bier.
Intussen wendde Domien, roerloos met de ellebogen op de roetjes van de kachel
gezakt, zijn sardonische blik van Jans ontdaan gezicht niet af. Hij was smoordronken,
van een witte, slechte dronkenschap, die in zijn starre ogen een boosaardige vlam
deed schitteren, en zijn haviksneus nog scherper dan gewoonlijk afpuntte. En hij
hield niet op zijn paars verkleurde lippen te bewegen, alsof hij binnensmonds iets
bromde, dat hij nog niet luid kon uitdrukken. Eindelijk barstte het er toch uit, ruw,
hatend, met een razende spotlach:
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- Zodat g'er dan toch ook van weggelopen zijt, hè?... Zodat ge dan toch ook genoeg
hebt van de smerige boel?
Jan sidderde, doodsbleek wordend, getroffen door zijn broeders onverwachte uitval
als door een vlijmsteek in het hart. En een ogenblik was het in hem een onuitsprekelijk
gevoel van foltering, onder de eensklaps zó scherp herlevende gruwel van het nog
maar pas gebeurde. Een vlam van haat schoot uit zijn ogen, en 't was met een
stokkende, van machteloze woede bevende stem, dat hij antwoordde:
- Ja, ik heb er genoeg van, van de smerige boel! Ik heb er, nondedzju! genoeg van
en ben er van doorgegaan, om er niet meer terug te komen!
Een plotselinge stilte viel in de kroeg, en aller ogen vestigden zich op Jan, die
eensklaps vuurrood geworden was. Al zijn schuwe bedeesdheid was ineens geweken;
in zijn afgestompt fierheidsgevoel vergat hij de walgelijke plaats, waar hij zich
bevond, en overwon de traditionele afkeer, welke die boevenbevolking doorgaans
aan lieden van zijn stand inboezemde. Het verontwaardigde hem niet langer Domien
daar ontmoet te hebben; hijzelf begon er zich op zijn gemak te voelen, in het intuïtief
besef, dat allen er bereid waren hem blindelings gelijk te geven, en zijn partij te
kiezen tegenover zijn vijanden, wie dezen ook zijn mochten. En in het versterkend
besef van die steun, gaf hij eensklaps ruw een vuistslag op een tafeltje, en schreeuwde
op zijn beurt, vloekend, met flikkerende ogen, in stemming met de boeven:
- Neen, sakerdzju! Nooit meer! Nooit, nooit, nooit meer keer ik er terug!
Hij kwam daar zo ineens toe te besluiten, in een onberedeneerde, instinctmatige
impulsie, op 't ogenblik zelf dat hij 't zei. En onmiddellijk was het in hem een groot
gevoel van verlichting, de wrange voldoening van een volbrachte wraak. Hij ledigde
zijn glas, plaatste het ruw weer op 't tafeltje, riep nog eens, met nog heftiger nadruk:
- Nooit! zeg ik, nooit sakerdzju! Ik zweer het!
En vlammend staarden zijn ogen in 't rond, op de boeven.
Dezen gaven eenstemmig, na een eerste ogenblik van stomme verbazing, luidruchtig
hun onverdeelde goedkeuring te kennen, ofschoon zij eigenlijk de oorzaak van Jans
woede nog
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niet kenden. En, in de hoop van een nieuwe traktatie, ledigden zij ook allen tot de
bodem hun glazen, en plaatsten die dreunend weer op de tafeltjes, als om te laten
merken hoe innig zij 't in alles met Jan eens waren.
Er was opnieuw een korte poos stilzwijgen, gedurende welke Jan, sidderend van
ingehouden toorn, met strak vóór zich op de vloer gevestigde ogen, doffe
verwensingen bromde, in de diep belangstellende aandacht van de, hem nieuwsgierig
aanstarende, bende. En Stoute Treze, de oudste van de twee vrouwen, die met
bijzondere geestesspanning de oorzaak van Jans woede poogde te doorgronden, om
haar handelwijs daarnaar te richten, sprak, vanachter haar schenktafel, dit, in elk
geval voor de veronderstelde hoogmoed van de boer vleiend axioma uit:
- Verdome, baas Foncke, dat is toch zeker niet mogelijk, dat zulke rijke mensen
als ulieden, op hun eigen hof de duivel worden aangedaan?
Een algemeen geknor ging op, alsof ook al de andere aanwezigen zo'n
veronderstelling nu toch ál te akelig vonden, terwijl Jan, schielijk het hoofd weer
oprichtend, zijn woedende blik op de dikke kroegvrouw gevestigd hield. Hij slaakte
een vloek in een grijnzende spotlach, en, zonder haar vraag te beantwoorden, ruw
met zijn vuist op het naast hem staande tafeltje slaand:
- Geef ons nog een ‘reiske’ pinten en druppels! riep hij. - Het komt er vanavond
niet op aan! En morgen ook niet! En overmorgen ook niet, nondedzju! Mijn geld,
tenminste, zullen de ellendelingen niet hebben! Nog duizendmaal liever dronk ik het
allemaal op!
Het was als een ovatie, welke Jan nu te beurt viel. Als één man stonden al de
boeven plotseling op en omringden de boer met zwaaiende armen en juichende kreten,
als legden zij een eed van trouw en bescherming voor hem af. Witte Manse, de
dochter van de kroeghoudster, vloog blozend van emotie, met een enorme kruik naar
de kelder, en Stoute Treze woelde in haar bladen en glazen, terwijl Donder de Beul,
eensklaps een vrije ruimte om Jan makend, met een bulderende stem, onder vreselijk
gevloek, het algemeen stilzwijgen beval. Zulks geschiedde. En de boef, zijn kolossale,
bijna tot aan de lage
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zoldering reikende gestalte voorovergebogen, en de vieze, kleine pet bijna tot op zijn
schele ogen, kwam waggelend in 't midden van de kring vóór de zittende boer staan
en schreeuwde, zijn boordevolle bierglas in de linkerhand, zijn rechter plechtig naar
Jan uitgestoken:
- Nondedzju! Gij zijt een mens! Gij zijt een van de onzen! Ik drink op uw
gezondheid!
Een wild applaus steeg nogmaals op, gemengd met schrille kreten en gelach; en
één voor één kwamen de boeven met Jan aanklinken.
Opnieuw eiste Donder de Beul ruw-gezagvoerend de stilte. - Hier, Treze!... hier,
Manse! bulderde hij, met een gebiedend gebaar de vrouwen bij zich wenkend.
Verrukt glimlachend traden zij samen in de kring, en kwamen vóór de boer staan,
fiks en het lijf vooruit, in een gerustschaamteloos provocerende houding, of ze zich
aanboden.
- Dat is een mens, nondedzju! Zorg voor hem! Wij nemen hem onder onze
bescherming! verklaarde plechtig de boef. Jan, de ogen fonkelend, trakteerde insgelijks
de beide vrouwen en klonk met hen aan. En daar Witte Manse, met een strelende
glimlach, heel dicht bij hem kwam, tevens vrijpostig hem tot in het wit van de ogen
aankijkend, greep hij haar plotseling woest in zijn armen en gaf haar een
hartstochtelijke kus op de mond.
Zij lachte schril verrukt en ging op een stoel naast hem zitten, terwijl hij, met een
luchtig gebaar, of hij zich eensklaps een pak van het hart schudde, in een oorverdovend
gedruis van hoera's en vreugdekreten, nóg een reiske pinten en druppels bestelde,
voor de ganse bende.
Van toen af aan begon het ook langzamerhand duister en verward te worden in
Jans geest. Zijn waarnemingsvermogen verstompte, en 't draaiend geruis in het hoofd,
waaronder hij de ganse avond geleden had, begon hem weer met hevigheid te
overweldigen. Alles om hem heen werd vaag, onvast, onzeker, wegwijkend in een
nevelig verschiet, wegsmeltend in een warboel van lawaaiige drukte, waar niets
duidelijks meer te onderscheiden was. Slechts nu en dan had zijn brein nog even een
heldere opflikkering van 't werkelijke, dat er, als een folterende schicht, doorheen
schoot. Doch hoe sterk ook
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de indruk was, in een oogwenk was het weg en vergeten, zonder nagevoel of
geheugen, verzwolgen in de akelige chaos, waarin hij zich met geest en lichaam
bewoog. Van uur of tijd kon hij zich helemaal geen rekenschap meer geven, en ook
het fysiek evenredigheidsbesef van de dingen was in hem aan 't wankelen; hij had
geen vast bewustzijn meer van de voorwerpen, die hij aanraakte; alles scheen hem
even licht en zwaar, even groot en klein, even warm of koud, even op dezelfde afstand
van hem verwijderd.
En alleen dít besefte hij met juistheid: dat hij schromelijk dronken werd. Het laatst
van al week uit hem de luciede boerengierigheid, waardoor hij, ondanks de stijgende
orgie, in staat bleef tot het getal van zeven de ‘reiskes’ op te tellen, waarmee hij de
boeven trakteerde; maar daarna raakte zijn geest zó verward, dat hij, in de toch duister
persisterende bezorgdheid voor wat hij eigenlijk verteerde, onsamenhangend op en
af begon te tellen, nu eens plotseling stijgend tot tien en tot twaalf, dan weer dalend
tot zes en tot vijf, en tot vier, in een confusie zonder einde. Evenzo kwam het hem
voor, of er, in een voortdurend open- en toeslaan van de deur, elk ogenblik nieuwe
gezichten van mannen en vrouwen, en zelfs kinderen in de akelige kring verschenen,
die, nauwelijks binnen, luidruchtig, met een glas bier of jenever in de hand, op zijn
gezondheid kwamen aanklinken, zonder dat hij zich in enigermate kon herinneren,
al die totaal onbekenden bij zich geroepen en getrakteerd te hebben. En alleen zijn
broeder Domien zag hij halsstarrig roerloos met de armen op de roetjes van de kachel
op zijn zelfde plaats zitten, 't gezicht zo wit als een doek, de vleugels van zijn
roofvogelneus koortsig trillend, de hardnekkig op hem gespijkerde ogen fonkelend
van inwendig, hels genoegen.
Op een gegeven ogenblik voelde Jan een rammelende, knagende honger. En daar
had hij zeker over geklaagd, want, haast onmiddellijk daarna, stond, als bij toverslag,
een bord met gedroogde worst vóór hem op 't tafeltje. En ook al de anderen voelden
zich waarschijnlijk flauw van de honger en hadden er insgelijks over geklaagd, want,
terwijl Jan gulzig at, kwam het hem voor of het gezang en gedruis in 't kroegje
plotseling ophielden, en of ook al de boeven en boevinnen
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met stukken gedroogde worst in de hand stonden, waaraan zij gulzig knaagden. En
dan, ja, daarvan was hij zeker, begon opnieuw het bulderend gezang. En in de
herleving van krachten, die dadelijk op zijn eten volgde, voelde hij plotseling weer,
als een vlijmsteek in 't hart, de vreselijke foltering van de jaloezie. In een weerlicht
van afschuwelijke geesteshelderheid vloog hij, in verbeelding, door de ruimte die
hem van 't hoevetje scheidde, en hij zag, hij zag of hij erbij stond, het ongeëvenaard
geluk van zijn aartsvijand. Hij zag het en hij kon 't niet uitstaan; het greep hem bij
de keel als een stalen klauw; hij slaakte luid een noodkreet, en barstte plotseling in
tranen uit. En, in zijn foltering niet meer wetend wat hij deed of zei, begon hij, tot
de stomme verbazing van de aanwezigen, klagend en snikkend als een kind, zijn
lijdensgeschiedenis uit te brabbelen.
Toen kwam het hem voor of Witte Manse haar stoel nog dichter bij de zijne schoof
en of zij hem aankeek met een glans van lachend-troostende streling in haar
helderblauwe, provocerende ogen. En eensklaps trok hij haar onstuimig weer in zijn
armen, en kuste haar hartstochtelijk op de lippen, haar ‘Rosa! O, mijn lieve Rosa!’
noemend.
Een ontzettend lachgedruis barstte daarop in 't kroegje los, en 't ogenblik daarna
ging Stoute Treze rond met rode wijn in grote glazen. Daarna met witte wijn; dáárna
met rood-en-witte samen. En terwijl de gezangen, van lieverlede in een soort
dierengebrul ontaard, de vensters van het kroegje deden dreunen, kwam Witte Manse
op zijn knieën zitten en sloeg zij hem verliefd de beide armen om de hals. Hij
schreeuwde dof van smart en passie; en, smoorlijk haar lichaam tegen 't zijne knellend,
riep hij opnieuw, tussen zijn wilde kussen: - O! Mijn Rosa! Mijn Rosa! Mijn schone,
lieve Rosa!
Toen werd opnieuw alles verward en duister. Jan, met halfgesloten ogen op zijn
stoel ineengezakt, was weer de juiste notie van het werkelijke kwijt. Een ogenblik
kwam het hem voor of er eensklaps een woest gevecht in 't kroegje plaatsgreep, en
of er, midden in 't geharrewar van de omgegooide stoelen en van de aan stukken
rinkelende glazen, haastige handen in zijn zakken tastten. Hij begreep flauw, dat men
hem wilde bestelen, doch stoorde er zich niet aan, gerustge-
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steld door de vage herinnering, dat hij zeer weinig geld bij zich had. Daarna was 't
eensklaps als een reusachtige uitbarsting van wilde kreten en gelach; en Jan meende
de jongeling te zien, die heel de avond stomdronken naast de kachel had zitten te
slapen, en die, eindelijk wakker en ontnuchterd, in woedende verwijten uitvaarde
tegen zijn makkers, omdat zij hem hadden laten zitten, zonder hem eenmaal te
waarschuwen, dat er nondedzju! nog zoveel meer te drinken was. En dan was 't
plotseling als een visie in een nachtmerrie: Domien, die eensklaps, als door een
aanstekelijke razernij overweldigd, van zijn stoel opsprong, en uit al zijn macht, als
een waanzinnige, met zijn beide krampachtig gesloten vuisten op de kachelpijp begon
te beuken. Zijn gezicht, zo wit als van een lijk, verwrong zich tot een soort
spokenmasker, en zijn ogen schoten letterlijk stralen van vuur. De ganse boevenbende,
denkend dat hij gek geworden was, staarde hem roerloos gapend van verbazing aan,
en alleen Stoute Treze kwam heftig op hem toesnellen, om tenminste haar kachel te
redden, toen hij vanzelf eensklaps ophield, en, waggelend op zijn monsterbenen, met
een onophoudende vloed van vloeken en verwensingen, de kroeg verliet.
Jan begreep nauwelijks dat zijn broeder heen was, en volgde hem niet. Schielijk
vielen zijn ogen dicht en hij zakte scheef voorover op het tafeltje waartegen hij
geleund zat.
Hij voelde zich onder de schouders en bij de benen optillen, en in een schrapend
geschuifel van voeten over de vloer weggedragen worden. Nog even daarna had hij
de sensatie of men hem op een bed uitstrekte en een ruwe deken over zijn lijf trok.
Toen slaakte hij een enkele diepe zucht en viel als een massa in slaap.
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XIII
- Dag nonkel1. Jan!... Ge zijt welkom, nonkel Jan...
Even na de schemering had hij 't dorp verlaten; en, flauw van emotie, met benauwde
borst en hamerend hart, sluipend als een dief in de duisternis, na talloze aarzelingen,
na een uiterste worsteling van al de tegenstrijdige, in hem woelende gevoelens, zich
eindelijk toch aan 't onvermijdelijke van de terugkomst op de hoeve onderworpen.
Zij was alleen in de zwak verlichte keuken, toen hij binnenkwam, en, na een eerste
ogenblik beklemd stilzwijgen, richtte zij nu, met kleurende wangen en een zacht
ontroerde stem, die, zonder op iets te zinspelen, in vrede en verzoening het vergeten
van een misverstand scheen te vragen, tot hem deze woorden, terwijl zij onderdanig,
met bijna smekende ogen naar hem opkeek.
- Dag Rosa, antwoordde hij schor, zonder haar aan te durven kijken, tevens verrast
en onthutst door die naam van ‘nonkel’, welke zij nu 't recht en zelfs de plicht had
hem te geven, en die voor hem klonk als een streling, waarin zich toch iets
vernederends mengde. En, werktuiglijk, zonder evenmin door een woord uitlegging
of verontschuldiging van al wat er gebeurd was te gewagen, deed hij enkele passen
in de richting van de haard, als om zich een houding te geven.
Er was opnieuw een kort stilzwijgen. Hevig ontroerd staarde zij hem bedeesd
glimlachend aan, als wachtend op zijn bevelen, als pogend te raden, wat zij wel voor
hem zou kunnen doen, van lieverlede zo rood wordend als vuur, onder een folterend
gevoel van schaamte, waarvan zij de oorzaak niet zou hebben kunnen verklaren.
Doch hijzelf scheen in zijn ontroering niet juist te weten wat hij zou doen of zeggen;
en,

1.

Oom.
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daar de stilte onuitstaanbaar werd, vroeg zij zelf, met inspanning, gelukkig nog dat
ze eensklaps in haar ontzetting die ingeving kreeg:
- Nonkel Jan, gij hebt zeker honger! Wilt gij iets eten! De anderen hebben daar
ook juist hun avondmaal genomen.
In zijn binnenste werd eensklaps iets zeer zachts bewogen. Iets innig zachts en
tevens innig pijnlijks, dat hem aanroerde in een onverklaarbare menging van droefheid
en verzoenende dankbaarheid. En tegelijkertijd voelde hij zich werkelijk gefolterd
door de honger: een vreemde, tevens knagende en ziekelijke honger, een bijna
sentimentele honger, die hem het water in de mond en de tranen in de ogen deed
komen, met een zwak-kinderachtige behoefte bediend te worden door een
zacht-minzame hand, met een zacht-vrouwelijk voorkomende bezorgdheid, die voelen
kon dat hij, benevens materiële versterking, ook zedelijke hulp en troost moest
hebben. Met een vochtig oog zag hij haar aan en antwoordde eenvoudig, onder een
benauwd kuchen van emotie, die hem de woorden smoorde in de keel:
- Ja, ik heb honger; geef mij 't een of 't ander.
Zij snelde naar de eetkast, toch zo gelukkig iets voor hem te kunnen doen. Er
waren nog aardappels over met azijnsaus, die zij spoedig weer over het vuur hing;
en terwijl ze opgewarmd werden, ging ze zijn bord klaarzetten op een hoek van de
tafel, en sneed zij hem, op een dikke snee roggebrood, een dikke snee malse hoofdkaas
voor. Toen vloog ze weer naar de haard, goot de aardappels in een aarden schotel,
dampend, vetblinkend van lekkere saus, met bruingebraden stukjes ui en spek erover.
En als een nederige meid kwam ze 't hem voordissen.
- Als 't u belieft, nonkel Jan,... eet smakelijk.
Hij at,... verslindend...
Sinds de drie dagen en nachten dat hij weg was, levend in wilde bras- en
zwelgpartijen, was dit zijn eerste, regelmatige, warme maaltijd. Hij at, gelijk een
uitgehongerde, sprakeloos, het lijf gebogen, de starre ogen op de schotel; en bij iedere
hap voelde hij, met een gewaarwording van nog altijd voortdurend toenemende
honger, een vreemde pijn van stramheid in de kakebenen, tot onder en zelfs tot in de
oren en de nek,
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alsof, in die te lange onderbreking van hun gewone functie, zijn kauwspieren lam en
stijf geworden waren. En onophoudend ook steeg hem tot in de keel een zenuwachtig
stokkende emotie, die hij telkens weer terugdrong, slikkend met een inspanning
welke hem tranen in de ogen bracht.
Stilzwijgend-bezorgd, elk ogenblik kijkend of hem niets ontbrak, had Rosa de
lamp wat hoger opgedraaid en de blinden gesloten. Even ging zij op de drempel
staan, onbeweeglijk in de rasser vallende duisternis. Hij dacht dat ze zeker naar haar
man stond te kijken. En als ze na een poosje weer in de keuken kwam, zag hij haar
even schuchter aan, en vroeg, met zijn holle, dof-trillende stem, als in een behoefte
om toch iets te zeggen:
- Zijn de anderen dan niet thuis?
Zij kreeg een kleur en een soort angst weifelde in haar mooie ogen, terwijl ze even
met het antwoord draalde. Toen sprak ze zacht, met haar stem van goedheid en
verzoening:
- Nonkel Domien is thuis, en slaapt reeds; maar nonkel Pier-Cies en Pol [en bij
die naam kreeg zij een sterkere kleur] zijn eens tot aan 't Schoonhof gegaan om een
nieuw soort zaaihaver te zien, die vader pas ontvangen heeft. Zij zullen zeker niet
lang uitblijven.
Opnieuw was er een poos volkomen stilzwijgen, waarin men niets meer hoorde
dan het traag, eentonig tikketak van de ouderwetse klok. Doch, na een ogenblik, als
had de jonge vrouw bij intuïtie geraden, dat Jan nog een andere opklaring verwachtte,
waarnaar hij niet wilde of durfde vragen:
- En Marie, voegde zij er bedeesd bij, is voor enkele dagen bij haar broeder, te
Onderdale. Daags na ons huwelijk heeft ze verlof gevraagd aan nonkel Pier-Cies,
die het haar toestond.
Onthutst staakte Jan eensklaps het eten, de blik, in een plotseling
haar-durven-aankijken, verbaasd, vrijpostig, bijna boosvorsend op haar gevestigd.
- Is ze voorgoed weg? Heeft men haar misschien weggezonden? vroeg hij ruw.
- O, nonkel Jan, geen kwestie van! antwoordde zij, vuurrood wordend, ontsteld
alsof ze zichzelf van een lelijke argwaan voelde verdenken.
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- Wanneer komt ze terug? vroeg hij zachter, schielijk van haar oprechtheid overtuigd.
- Overmorgen, nonkel Jan. Nonkel Pier-Cies heeft haar uitdrukkelijk verzocht niet
langer dan tot overmorgen weg te blijven.
Gerustgesteld schoof Jan zijn bord opzij, en begon de snee hoofdkaas en het
roggebrood te eten. Zijn grote honger was over, hij at langzamer nu, stil met zijn
vouwmes op het zwarte brood het vlees in stukjes snijdend, melancholisch ineengezakt
op zijn stoel, als in een overgrote, neerslachtige vermoeidheid van zijn ganse wezen.
En af en toe slurpend aan de reusachtige kop koffie, die Rosa hem ook voorgezet
had, sloeg hij, tersluiks, de jonge vrouw gade, terwijl ze nu heen en weer van de
keuken naar het achterhuis liep, om de gebruikte voorwerpen af te wassen.
Het was, om zo te zeggen, de eerste maal dat hij haar van dichtbij zag, en
nauwkeurig haar kon opnemen. En, na de ruwe stormen van de laatste dagen, werd
het, in zijn verzwakt gemoed, bijna een rustige gewaarwording haar zo zedig en zacht
om zich heen te zien lopen, in 't onderdanig besef van haar huishoudelijke taak. Haar
uiterlijk, hoe verleidelijk ook, boezemde hem op dat ogenblik niet de folterende
hartstochten in, waaronder hij haast bezweken was; zijn toorn, zijn haat, zijn vreselijke
jaloezie, al de wild-driftige gevoelens waren tijdelijk in hem verstompt en vervangen
door een lamme vermoeidheid, door een dringende behoefte aan rustige, soezende
kalmte. En wat hij nu zou gewild hebben, was alleen haar zo eens zacht in zijn armen
te mogen nemen, zo heel tederlijk zacht, zo zacht als om te slapen, de ogen gesloten
en 't hoofd op haar borst.
Wie weet?... misschien was de vreselijke strijd voor altijd over? Misschien zou
hij zich nu gedwee bij 't onherstelbare neerleggen, en weer gelukkig worden, zonder
nijd of jaloersheid, zonder nog kwellende begeerte naar wat hem toch niet meer kon
toebehoren. Nu toch voelde hij zich of het zó zijn en blijven zou. Nu, in de morele
en fysieke afgematheid van zijn wezen, voelde hij geen andere behoefte dan dringende
rust en kalmte.
Hij had gedaan met eten, hij sloeg werktuiglijk een kruis en

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

844
stond zwaar zuchtend op. Hartelijk-bereidwillig kwam zij toegeschoten:
- Is 't zeker, nonkel Jan, dat gij niets anders meer verlangt? - Niets meer, ik dank
u, antwoordde hij, het hoofd schuddend. En, struikelend van vermoeidheid, wenste
hij haar goên avend.
- Goên avend, nonkel Jan, en wel te rusten, antwoordde zij met haar vriendelijke
stem, hem belangstellend nakijkend, terwijl hij, gebogen, onder het laag gewelf van
de binnendeur, in het slaapkamertje naast de keuken verdween.
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XIV
En, op het eenzaam, ouderwets hoevetje, begon toch weer, na ál die stormen, een
uiterlijk kalm en regelmatig leven.
Wel was 't voor Jan een uiterst pijnlijk ogenblik van schaamte en vernedering,
toen hij, de eerste morgen na die vreselijke uitspattingsdagen, weer bedaard naast
de overige huisgenoten aan de ontbijttafel zat, doch niemand durfde het wagen hem
een verwijt of zelfs een vraag dienaangaande te doen, en toen hij met zijn korte, in
benauwende stilte gebruikte maaltijd, klaar was, stond hij van tafel op, en ging hij
weer, als was er niets buitengewoons gebeurd, met zijn span ossen op de akker zijn
gewone dagelijkse taak volbrengen.
Enkele dagen verliepen. Alles scheen opnieuw tot orde en kalmte teruggekeerd,
eenieder had zijn bezigheden hervat, in de eentonige sleur van hun afgezonderd,
alledaagse leven. Zelfs Domien, nog vóór Jan op de hoeve teruggekomen, scheen
zijn haat overwonnen te hebben, en zich in de toestand te schikken. En ook Marie
was weergekeerd en werkte zonder mopperen, ofschoon erg nors in haar omgang,
onder 't beheer van Rosa, die voor allen en alles een en al vlijt en zorg en minzaamheid
was.
En toch was er iets onheilspellends in die slechts schijnbare vrede. Er werd te
weinig met elkaar gesproken in huis, het was er te stil, te benauwd, men voelde er
om zich heen een atmosfeer van dwang en wantrouwen, alsof men er voortdurend
voor elkander op zijn hoede was, in de dreigende verwachting van nog te komen
onaangenaamheden.
Bij Jan vooral werkte, inwendig, iets heimelijk storends. Het waren soms, heel in
zijn binnenste, als het ware diep trillende bewegingen, opstijgend naar zijn hersens
en naar zijn uitwendige zintuigen, in een ziekelijk kwellende macht van bestendige
onrust. Het waren plotselinge schokken in zijn
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hart, veroorzaakt soms door onbeduidende omstandigheden, door het toevallig
waarnemen van een nog niet opgemerkt detail in Rosa's uiterlijk, door een nog niet
geziene uitdrukking van haar ogen, door een kleine afwisseling in haar voorkomen,
al naar gelang het verschil van de vorm en de kleur van haar kleren. De aldus
opgevangen indruk bleef hem bij, vergezelde hem op het veld, obsedeerde hem onder
de arbeid. Zonder de minste reden soms, hield hij plotseling zijn ossen in het midden
van de halfbeploegde akker stil, roerloos, met strak ten gronde starende ogen, in
kwellende spanning denkend; halfluid met zichzelf sprekend, talmend, tobbend,
wikkend en wegend, en dan ineens met zwilde zweepslagen zijn span weer vooruit
jagend, als hollend naar een plotseling ontwaard, alleen met ruw geweld te bereiken
doel.
's Nachts vooral leed hij nog heviger onder die vreemde kwelling. Sidderend
uitgestrekt in Maries bed, lag hij uren lang te luisteren of hij geen geluid hoorde
daarboven op 't kamertje van de jonggehuwden, onbekwaam zelf een ogenblik rust
of genoegen te hebben, in de afkeer en de haat, die hij voor de oude meid nu voelde.
Hij ging zelfs niet eens naast haar meer liggen als het gebeurde dat ze met zijn komst
in 't kamertje niet wakker werd, hij bleef met hamerend hart op de sponde zitten, het
oor gespitst, de ogen op de zoldering, de adem ingehouden om 't minste geluid van
daarboven waar te nemen. En, telkens dan, werd het in hem een bijna onweerstaanbare
verzoeking: hij rees sidderend weer op, verliet op de tenen het kamertje en ging
daarnaast, hijgend van emotie, aan de deur van de zoldertrap luisteren.
Die deur werd nu niet meer, gelijk de eerste avond van het huwelijk, in 't slot
gedaan. Ze bleef eenvoudig op een kiertje, zoals vroeger. En hij trok ze zachtjes
geheel open, en, langzaam, in doodse stilte, als een dief, kroop hij, met handen en
voeten, naar boven. Daar kwam hij met zijn hoofd boven het trapportaal. Het kamertje
was links, vlak bij de trap, op minder dan een meter afstand. Er was een deur, maar
van groen hout, dat was gaan zwellen, en nu zó in 't lijstwerk spande, dat ze niet
dicht meer kon. Plat uitgestrekt, als een slang, kroop hij over de zoldering, door 't
open gat, het hoofd oplichtend. En, in het bonzen van zijn hart en 't bruisen van
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zijn slapen, hoorde hij, in 't doodstil kamertje, hun kalm, gelijkmatig ademhalen; zag
hij, vaagbleek tegen de donkere achterwand, de schimmige gedaante van hun bed.
Toen kroop hij langzaam weer achteruit. Een wondere macht, zo onweerstaanbaar
als deze die hem de trap opgestuwd had, deed hem weer achteruitwijken, in een
overweldigend gevoel van zichzelf-niet-meer-kunnen-beheersen, van eensklaps wild
op 't bed te zullen toespringen om ze van elkaar te rukken.
Onhoorbaar, op handen en voeten, daalde hij de treden af; en telkens, na zijn
waagstuk, telkenmale als hij zich zo heel dicht bij hen had gevoeld, als ingewijd tot
het geheim van hun intiemste leven, ontstond er in hem een gevoel van verlichting,
en trok hij, bijna gerustgesteld, naar zijn eigen slaapvertrek terug. De koorts ging
weg, het hart klopte weer kalm en gelijkmatig, de adem haalde lange, trage zuchten
van weldoende rust op.
En, zonder dromen, sliep hij zwaar in, terwijl de hanen in de buurt reeds de
dageraad verkondigden.
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XV
Het huwelijk van Pol en Rosa had er weinig toe bijgedragen, om de betrekkingen
tussen de broeders Foncke en de familie van de nieuwe boer nauwer aan te knopen.
Boer Meganck, en ook zijn vrouw en kinderen, kwamen af en toe wel eens op de
kleinere hoeve hun dochter bezoeken, doch het onthaal dat zij er genoten, ofschoon
niet bepaald onvriendelijk, had toch altijd iets beklemds en gedwongens, dat niet tot
verdere vertrouwelijkheid uitlokte. Trouwens de Fonckes, Pier-Cies uitgezonderd,
die er wel een enkele maal zou heen gaan, brachten 't bezoek nooit terug. Vruchteloos
had boer Meganck Domien en Jan reeds herhaaldelijk op avondjes genodigd;
voortdurend hadden zij bedankt, de eerste plomp en ruw, zonder explicaties, de
tweede onder voorwendsel dat hij te moe was, of nog iets te verrichten had, of de
volgende morgen te vroeg op moest zijn. En alleen Pol, lui-onverschillig en zonder
eigenlijke bezigheid op de hoeve, nam gretig elke gelegenheid te baat om zich met
het grotere gezin te amuseren, terwijl zijn jonge vrouw, die er dikwijls, voor de
algemene goede verstandhouding, haar eigen verlangen het ouderlijk huis te bezoeken
aan opofferde, met de drie oude jonkmans alleen bleef.
Haast elke dag vergezelde Pol de broeders en de zusters van zijn vrouw op de
akker, en, zonder ooit zelf een hulpzame hand toe te steken, zag hij hen onverpoosd
werken en sjouwen, een laffe glimlach op zijn vet gezicht, de pijp tussen de tanden
en de handen in zijn broekzakken. De kloeke paarden stoven en snoven, de zonen
van de boer hieven en duwden met hun sterk-gespierde armen aan ploegen, aan
wagens, aan eggen; 't geluid en de beweging van de ruwe arbeid woelde om hem
heen, woei hem, om zo te zeggen in 't gezicht, zonder dat hij er zich ooit door liet
storen of meeslepen, zonder
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dat hij ooit de minste schaamte over zijn luiheid scheen te voelen. Zelfs was hij, na
zijn huwelijk, nog luier, en dikker, en lomer dan eertijds geworden, met over zijn
ganse uiterlijk iets welgedaan-genoeglijks, dat Jan niet zien kon, zonder van 't hoofd
tot de voeten van innige woede te sidderen. En Pol, die deze moeilijk onderdrukte
vijandschap wel voelde, vluchtte weldra stelselmatig, vooral 's avonds, het huis van
de oude vrijgezellen. Nauwelijks was hij met zijn avondmaal klaar of hij stond
sprakeloos van tafel op, stak bij de haard zijn pijp aan en trok naar de grote hoeve.
De moedige, vrolijke familie, ofschoon moe van het dagelijks zwoegen, ging er
niet vroeg te bed. Doorgaans bleef men er, in tegenstrijdigheid met de landelijke
gebruiken, tot tien uur op. Men vertelde historietjes, men speelde luidruchtig kaart;
somtijds, in een aandachtvolle stilte, dromerig geritmeerd door het trage getiktak
van de klok, las Leonie, nu de oudste ongehuwde dochter, het melodramatisch verhaal
van Baekeland en zijn roversbende voor. En de dikke, roodgezonde moeder, met
haar fel schitterende oogjes en haar zwarte haren, schonk borreltjes in kleine glaasjes:
iets zoets voor de meisjes, jenever voor de mannen. Er heerste daar een gezellige
atmosfeer van goede onderlinge verstandhouding, die verkwikkend contrasteerde
met de ongastvrije koelheid en het vijandig stilzwijgen in het huis van de oude
jonkmans.
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XVI
't Was op een zaterdagavond, omtrent het einde van maart. Rik en Charles-Louis, de
twee oudste zonen van de boer, zaten met Leonie en Pol kaart te spelen aan een
tafeltje, toen bazin Meganck, die eventjes buiten was gegaan, plotseling weer, met
een brandende lantaren, in de keuken kwam, gans ontsteld uitroepend:
- Leonie!... En jongens!... Schei even uit met kaartspelen! 't Is zeker dat de zeug
vannacht zal ‘viggenen’! Ze zoekt en grolt, ze begint reeds ‘nest te maken’!
Ernstig-belangstellend keken alle vier de spelers op, hun kaarten roerloos in de
hand, terwijl boer Meganck, die aan de andere zij van de haard zijn krantje zat te
lezen, eensklaps uit zijn leunstoel oprees, vrij verbaasd antwoordend:
- Zo! zo!... Zou 't wel waar zijn? 't Is eigenlijk nog een paar dagen vóór tijd.
En tot bevestiging ging hij nog even kijken op de in de schoorsteenmantel hangende
lei, waar, met een griffel, talrijke datums van teling op aangetekend waren.
- Ga dan zelf eens zien, als ge mij niet gelooft, antwoordde hijgend de dikke boerin,
haar lantaren op de tafel plaatsend. Leonie en haar broeders hadden hun kaarten
neergelegd en waren insgelijks opgestaan. Trager, als met spijt, volgde Pol hun
voorbeeld. En allen samen verlieten zij de keuken en begaven zich met de lantaren
naar het zwijnehok, waarvan Meganck de vermolmde deur ontgrendelde. Buigend
onder 't laag gewelf, drongen zij er binnen.
Het hok was laaggebalkt en vierkant, tamelijk ruim. Links stond de blauwarduinen
voerbak, met nog een overschot van ondereen gestampt meel en aardappels, zuur
ruikend reeds; rechts, langs de muur heen, lag de zeug op haar zij, enorm dik en vuil,
het kleine hoofd schier onzichtbaar onder de
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zware speknek en het breed, plat oor, dat er als een vieze lap scheef overheen hing.
Ruw snoof haar vochtige snuit, door welks neusgaten een koperen ring stak, en al
over het hok was het strobed in verwarring omgewoeld en rechts en links gegooid,
of het beest er zich aan een teugelloos hollen overgeleverd had.
Voorzichtig, de lantaren laag tegen de grond en het lichaam gebogen, naderde de
boer tot het roerloos uitgestrekt dier. Al de anderen zagen toe,
belangstellend-stilzwijgend, in gespannen wachtende houding.
- Tut, tut, tut! 't Is niemendal! 't Is nog te vroeg, zoals ik zei! sprak Meganck, zich
na een ogenblik weer oprichtend. Maar de boerin maakte zich bijna boos.
- Tut, tut, tut! Dat is gemakkelijk te zeggen! riep ze wrevelig. Voor het ogenblik
ligt ze stil, omdat ze afgemat is van 't woelen. Tut, tut, tut! zegt ge maar! Maar ge
zoudt er wel anders over gedacht hebben als ge vijf minuten vroeger in het hok
gekomen waart!
De zeug, tot dusver als levenloos langs de muur gestrekt, kreeg even een trillende
beweging in haar korte, stevige achterpoten. Een krachtiger geblaas snoof uit haar
neusgaten, en zij liet een zwak geknor horen, wonderwel lijkend op een mensenklacht.
Toen flapte haar oor even op, en haar ldeine, door lange, lichtharige wimpers
overschaduwde ogen, gingen een weinig open, strak schitterend onder het
sterk-gebombeerd spek-voorhoofd, met de koude, harde, bijna boze schittering van
hun fel donkerblauw. En plotseling, in een verbazend veerkrachtige beweging, vloog
zij op, en begon ze, wild grollend, rechts en links met haar snuit te boren, het stro
over haar kop heengooiend, terwijl ze met korte, harde trapjes beukte op de tegelvloer,
die onder 't schuifelend strooisel dreunde. Zij holde woest rondom het hok, op gevaar
af de toeschouwers omver te werpen; en eensklaps greep ze een handvol stro in de
bek, liep er, nog luider grollend, mee naar een hoek en viel er weer afgemat tegen
de wand, het strooisel met de poten onder haar lijf scharrelend. Voorzichtigheidshalve
waren zij allen wat opzij gaan staan, en de boer, die niet langer achteloos tuttutte,
verklaarde nu ernstig:
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- Ja, 't is tóch zo, straks zal het spel aan de gang gaan. Allo! Er is niets aan te doen,
er moet worden gewaakt vannacht! Zulks hoefde inderdaad, en niemand zag er
tegenop. Geen ogenblik meer mocht men de zeug alleen laten; zorgvuldig moesten
de biggetjes, naarmate zij te voorschijn zouden komen, van de moeder verwijderd
worden, opdat ze die niet, in haar krampachtige bewegingen, onwillekeurig doden
zou. Met een blik raadpleegden de jongelui elkaar, op wie deze taak volgens gewoonte
rustte. Men moest men z'n tweeën zijn. Leonie was de ene, dat sprak vanzelf; maar
wie de andere? Charles-Louis bood zich aan. Maar Rik, die nochtans in de regel niet
zoveel van grapjes hield, en overigens, in zijn hoedanigheid van ‘boever’, met de
arbeid in de stallen niets te maken had, vond het nu wel prettig ook te blijven, en
stelde voor dat Pol het insgelijks doen zou, en zij daar met hun vieren samen, in het
zwijnehok, 't onderbroken kaartspel zouden voortzetten. Men zou het er zich
allergezelligst maken in 't warme stro: nu eens een paar ‘boompjes’ kaartspel, dan
een uurtje voorlezing uit ‘Baekeland en zijn bende’, daarna wat zingen of historietjes
vertellen, daarna misschien wat bidden voor de gelukkige verlossing van de zeug,
en van tijd tot tijd een borreltje en een pijpje; wel jongens! in een ommezien zou de
nacht dolprettig om zijn!
- O, ja! ja! laten we dat doen! juichten Charles-Louis en Leonie, van geestdrift
met de handen klappend.
Maar Pol, weinig verlokt door het vooruitzicht een gehele nacht zonder slapen
door te brengen, begon eerst wat te pruttelen: - Neen, neen, dat kon niet, Rosa zat
op hem te wachten, 't was tijd, hoog tijd dat hij nu weer naar huis ging. Doch al de
anderen, meer en meer opgewonden door Riks voorstel, lieten nu zulke mistroostige
klachten horen, en dreven zó de spot met hem, omdat hij zelfs niet één nacht zonder
zijn vrouw kon leven, en drongen zó innig aan, dat hij tenslotte toch, ondanks zijn
weerzin, eindigde met toe te stemmen. Hij ging Rosa verwittigen, terwijl de anderen,
in juichende verrukking, hun schikkingen voor het plezierige waken begonnen te
nemen.
Toen Pol na enkele minuten terugkwam, zeggend dat ook zijn vrouw het zo maar
half en half prettig vond, maar dat
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hij toch zou blijven, om geen spelbreker te zijn, zaten de drie anderen reeds lachend
neergevleid in 't vers gehaalde stro, met tussen zich, in plaats van tafel, de helft van
een oude deur, waarop naast de lantaren, de jeneverfles en de glaasjes, het kaartspel
en het boek van Baekeland lag. Op zijn beurt dan, vleide Pol zich neer, langzamerhand
komend in de stemming, en luid-opgeruimd schonk Leonie de eerste ‘druppel’ in,
terwijl de boer en zijn vrouw, na enkele aanbevelingen en een laatste blik op de
voortdurend dof knorrende zeug, het zwijnehok verlieten.
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XVII
Jan had een vreemde emotie gevoeld, toen hij Pol tot zijn vrouw hoorde zeggen, dat
hij de nacht op boer Megancks hoeve door zou brengen. Als een weerlicht was door
zijn geest het denkbeeld geflitst, dat Rosa, voor de eerste maal sinds haar huwelijk,
alleen zou slapen, alléén, daar omhoog, op 't zolderkamertje, waar hij haar zo
menigmaal, aan een onbeschrijfelijke ontroering ten prooi, tot in de armen van haar
man kwam bespieden.
Alleen, vannacht!... Een ganse nacht alleen in 't stille kamertje!... Het denkbeeld
wilde uit zijn geest niet wijken, het obsedeerde hem en deed hem woelen in zijn bed,
met popelend hartgeklop, niettegenstaande al zijn pogingen om stil en kalm te blijven.
Hij zag haar in verbeelding, zo jong, zo fris, zo bekoorlijk, alleen in 't donker
kamertje, alleen in 't ruime, donker bed, bestemd voor twee. Hij strekte verwilderd
de armen uit; hij meende haar te voelen en te omhelzen; zij werd de zijne! de zijne!
de zijne!
En eensklaps stond hij sidderend op. Hij voelde zich krankzinnig worden in zijn
bed; hij kon 't niet langer uitstaan, hij moest er heen. Zijn tanden klapperden, zijn
ogen stonden verwilderd opengesperd, zijn neus en zijn kin werden puntig als die
van Domien, wanneer hij razend-dronken was.
Zonder zijn kleren aan te trekken, verliet hij de kamer, waar Pier-Cies reeds lag
te ronken, doorkruiste de keuken, kwam aan de zoldertrap. Een ogenblik had hij een
vreselijke angst, waarin zich tevens, onder het toppunt van de foltering, een soort
van hoop mengde: de angst en hoop dat hij voor een gesloten deur zou staan, zodat
het hem onmogelijk zou worden zijn verraderlijk waagstuk uit te voeren. Maar toen
zijn bevende, in het donker uitgestrekte hand geen hinderpaal
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ontmoette, kreeg hij eensklaps een soort duizeling, die hem dwong zich met beide
handen aan het lijstwerk van de deur vast te houden. En 't wonderlijk verschijnsel
van fysieke ongesteldheid, waaronder hij zo vreselijk geleden had de dag van Rosa's
huwelijk, greep hem plotseling weer met overweldigende heftigheid aan: hij moest
in aller ijl naar het achterhuis vluchten, de handen op de mond, het lijf van foltering
ineengekrompen, met een gewaarwording of hij ter plaatse sterven zou.
Maar 't duurde slechts een ogenblik. Sidderend wreef hij met zijn eeltige hand de
tranen uit zijn ogen, dronk even een teugje water uit een volle emmer, en weer in de
keuken gekomen, klom hij vastberaden de zoldertrap op.
Hij kroop, als naar gewoonte, op handen en voeten, doodstil, met ingehouden
adem, door een onweerstaanbare macht voortgestuwd. Hij was zichzelf niet juist
bewust van wat hij deed; hij handelde werktuiglijk, instinctmatig, ijl van hoofd en
licht van bewegingen, zó ijl, zó licht, dat het in hem een gewaarwording was of hij
door iets onzichtbaars in de hoogte werd getild. Hij stond op 't trapportaal, in 't deurgat
van het kamertje, voor hij zich als het ware van 't gebeurde rekenschap kon geven.
Daar even verwilderd gewacht, de keel krampachtig hikkend, de hand op zijn
schier hoorbaar hamerend hart gedrukt. Even geluisterd, met ingehouden adem, even
gekeken, reikhalzend, met angstig vorsende ogen. En langzaam dan, de beide armen
tastend uitgestrekt, een stap vooruit,... nog een,... nog een... De nachtelijke koude
valt hem op het lijf, hij huivert, als van koorts, en in zijn wit gewaad lijkt hij een
spook. Hij voelt zich een misdadiger, een dief, een moordenaar. Hij weet niet wat
hij doen zal; misschien niets, misschien alles.
Daar is hij aan 't bed. Hij houdt stil, luistert, verneemt, door 't ruisen van zijn slapen
heen, het zachte ritme van een rustig ademhalen.
En langzaam buigt hij zich, de rechterhand in 't donker uitgestrekt...
Doodlangzaam, stil-voelend, daalt ze neer. Ze daalt, ze daalt, ze schijnt een vreselijk
wijde afstand af te leggen; zó wijd dat zij even roerloos in 't donker blijft hangen,
terwijl hij
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zich verbijsterd afvraagt of hij zich soms vergist heeft, of hij soms naast het bed aan
't zoeken is. Dan zakt ze nog een weinig lager, en eensklaps raakt ze zacht een hoofd,
met warm, zacht golvend haar. Ze schrikt ervan op, zijn hand, in de hoogte, maar
daalt onmiddellijk weer, en streelt, zacht sidderend, het golvend haar en 't warme
hoofd.
Niet dadelijk wordt Rosa wakker. Zij keert zich half om naar de muur met een
afwijzend gebaar van de arm, als verveeld, zwaar van slaap, een paar onduidelijke
woorden brabbelend.
En nogmaals blijft hij even roerloos. Hij begrijpt vaag dat zij hem niet heeft
herkend, dat ze zeker denkt Pol voorhanden te hebben. En de gedachte van die kalme
vergissing naast zijn ontzettende emotie, doet hem eensklaps het bloed in de aderen
stollen. Hij wil de schanddaad niet bedrijven, hij wil het kamertje verlaten, haar in
de dwaling van haar halfontwaken latend. Reeds is hij een paar schreden
achteruitgeweken, als zij zelf, door een duistere werking van de geest van lieverlede
tot bewustzijn komend, zich in haar bed omwendt, 't gezicht naar hem gekeerd, en,
plotseling geheel ontwaakt, angstig vraagt:
- Wat is er? Wie is daar? Zijt gij het, Pol?
- Ik ben het, Rosa, ík, ík, fluistert hij hijgend, onweerstaanbaar opnieuw tot haar
aangetrokken.
En eensklaps valt hij aan haar zij, sluit haar hartstochtelijk in zijn armen, bedekt
haar mond en haar gezicht met wilde kussen, terwijl hij, dof zuchtend, herhaalt:
- Ik ben het, Rosa! Ik bemin u! Ik voel me sterven van liefde voor u! Ik kan zonder
u niet meer leven!
Ze slaakt een schorre kreet en door een heftige beweging ontrukt ze zich aan zijn
omhelzing. Ze schokt achteruit naar de muur en schreeuwt dof, met een van angst
trillende stem, haar beide sidderende armen verdedigingshalve uitgestoken: - O!
Nonkel Jan! Gij hier! Waar denkt ge toch aan! Waar denkt ge toch aan, nonkel Jan!
Neen neen, ge moogt niet! Ge moogt niet, zeg ik u! Ge moogt niet!
- Ik moet! Ik moet! Ik kán zonder u niet meer leven! En woest grijpt hij haar weer
vast en voelt haar, met volle greep, in een ontembare hartstochtdrang van zijn gehele
wezen.
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Tevergeefs slaat zij hem weg, uit al haar macht; telkens vliegt hij wilder en wilder
weer op haar af, met grijpende handen en zoekende lippen; hij weet niet meer wat
hij doet; hij is ziedend van hartstocht; hij is als razend, hij zál haar nu hebben, levend
of dood. En in zijn woestheid schreeuwt hij woorden, waarvan zij de zin niet begrijpt:
- Het is mijn wraak! Mijn wraak! Door hem heb ik alles geleden! Dat hij nu ook
lijde, dat hij lijde zoals ikzelf geleden heb!...
Zij kan zich haast niet meer verdedigen. 't Wordt een gevecht, met korte, doffe
bonzen, met korte, doffe kraken, met korte, doffe kreten. Zij wil niet, zij zál niet,
telkens springt ze weg, telkens slaat ze, telkens bijt en klauwt ze. En eensklaps, onder
een nog ruwere aanval, voelend dat ze gaat bezwijken, slaakt ze schier luid een kreet:
- Hou op! Hou op! of 'k roep om hulp zo hard ik kan!
Het uitwerksel is ogenblikkelijk. 't Is of hij plotseling uit een nachtmerrie wordt
gerukt. De luide klank van haar stem maakt hem zich eensklaps van zijn schanddaad
bewust. Verwilderd laat hij haar los, luistert, stom-roerloos, of Domien, die aan de
overkant van de zolder slaapt, soms niet komt aansnellen. Alleen zijn sidderende
rechterhand blijft nog even, als onbewust, op haar blote knie liggen. Ruw gooit ze
die weg, plotseling in tranen uitbarstend:
- O! Gij ellendeling! Gij schelm! 'k Zal het alles aan Pol en aan mijn ouders zeggen!
Ik zal uit dit huis gaan, van morgen af en voor altijd!
Hij heeft het bed verlaten, hij staat naast de sponde, hijgend, sidderend, onduidelijke
klanken stotterend.
- Neen neen, het hoeft niet, zeg niets, ik zelf zal vertrekken, kan hij eindelijk
uitspreken.
Koortsiger hoort hij haar in de duisternis snikken. Zij geeft geen antwoord; hij
hoort niets dan haar tranen en zuchten, die zich met toenemende kracht
vermenigvuldigen, of zij er onder zou stikken.
Dan valt hij voor haar op de knieën en smeekt haar met gevouwen handen om
vergiffenis. Hij vat haar hand, die zij als lam in de zijne laat hangen, en barst op zijn
beurt in overweldigende tranen los.
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- Ga, ga nu, ga nu, zegt zij eindelijk, hem weer van zich verwijderend, in een nieuw
opkomend gevoel van angst.
Doch hij kán zo maar niet gaan, hij wíl nog meer met haar spreken, nog weer haar
handen in de zijne voelen, haar nog een laatste maal omhelzen, haar... haar... haar
weer bij zich hebben in een allesoverweldigende heropstorming van hartstocht. Het
is verschrikkelijk, 't is als een bloedige wolk, die in de duisternis brandt vóór zijn
ogen, hij moet en zál haar ondanks alles tóch hebben; en wild slaat hij de armen uit
om haar opnieuw te grijpen, als zij plotseling, licht als een schaduw, van naast hem
wegspringt en uit het kamertje holt. 't Is een verbazing! Een hele poos blijft hij daar
stom en roerloos naast het ledig bed staan, als kon hij niet geloven, dat ze zo ineens
verdwenen is. En dan is 't weer in hem een plotselinge woede; hij kan begrijpen dat
ze zich uit al haar macht verdedigde, maar hij kan 't niet velen dat ze hem zo ineens
met list ontsnapt. 't Is als een bedrog; 't is of ze hem voor de gek heeft willen houden;
en al de wroeging voor zijn daad verdwijnt. Hij voelt geen eerbied noch liefde meer
voor haar, maar hij begeert haar met steeds vuriger hartstocht nu, hij zweert nu dat
ze zál de zijne worden. Het is in hem als een omwenteling, er is uit hem iets losgerukt,
dat er nooit weer zal komen.
- Ze zál de mijne worden, al kostte 't mijn leven! roept hij schor razend.
En met gebalde vuisten verlaat hij de kamer.
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XVIII
En van die stonde af begon dat uitgelaten leven, dat werd als een maalstroom die
hem naar de afgrond sleepte.
Reeds van de volgende morgen, zonder aan iemand te zeggen wat hij van plan
was te doen, trok hij zijn zondagskleren aan, nam al mee wat hij had aan zakgeld,
en vertrok. En eerst na verloop van drie dagen kwam hij terug op de hoeve, half
dronken nog, met verbruut gezicht, afgemat en uitgehongerd. Hij verzadigde zijn
lompe, overdadige honger, ging sprakeloos te bed en verscheen de volgende morgen
met somber-afgetrokken gelaat aan 't ontbijt, voorkomend de eventuele
ondervragingen of verwijten door een zó onheilspellend uitdagende houding, dat
niemand het waagde er een woord van te reppen. Dan ging hij slenteren in 't veld,
doelloos, zonder plan noch gereedschap tot werken, kwam na een drietal uren weer
op de hoeve, at nogmaals overdadig en vertrok opnieuw, zonder een woord explicatie,
in de richting van het dorp.
En dit werd nu zijn gewone leven. Van de zeven dagen van de week bracht hij er
geregeld drie of vier buiten huis door, in drank- en braspartijen, met daartussen soms
plotselinge buien noeste vlijt: dagen van twaalf en veertien uren, hardnekkig,
ononderbroken zwoegen, waarop hij meer verrichtte dan anderen in een hele week.
En dan weer de walg voor het werk, 't gereedschap vloekend weggegooid en vloekend
't hoevetje verlaten, in een zó sidderende uitspatting van woede, dat hij, op gevaar
af een ongeluk te doen, eensklaps wegvluchten moest.
Het was in 't dorp, in de slecht befaamde herbergjes van de Zijstraat, dat hij
verzachting voor zijn smart ging zoeken. Zolang het klare dag was, en zolang hij
nuchter bleef, weerhield hem een gevoel van walg en schaamte, belette hem zijn
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traditionele afkeer van eerlijke boer zich met dat akelig gepeupel te mengen; maar
eens als de alcohol, die hij nu in ruime hoeveelheid gebruikte, zijn konen kleurde en
in zijn starre ogen vlamde, toen kon hem niets meer schelen, en vastberaden stapte
hij door, naar de beruchte kroegen.
Hij was er reeds goed bekend, men wist er reeds van huis tot huis dat zijn komst
er telkens het signaal was van eindeloze traktaties en brasserijen. Zodra hij verscheen
kwamen de boeven, als uit de grond gerezen, hem omringen, hem vleien, zich met
hem over het onrecht, dat hem in zijn eigen huis werd aangedaan, ergeren en
verontwaardigen. Men kende er nu wel de oorzaak van zijn lijden, en 't was er een
afgeven op de jonggehuwden, een uiting van solidaire samenspanning met hem tegen
de twee schandelijke indringers, een systematisch opruien van toorn en wraaklust,
waarbij Jan, in de roes van de dronkenschap, soms zijn verstand voelde op hol gaan.
Toen werd hij eensklaps als razend, toen sloeg hij met zijn vuisten op de tafels dat
de glazen ervan dansten; en vloekend, en schreeuwend, met vlammende ogen, ontlastte
hij zich in hun midden van al zijn opgekropte wee. Het was de vooraf gekende en
onophoudelijk opnieuw vertelde geschiedenis; explicaties en nog explicaties, zonder
einde, gevolgd van razende uitroepingen en vragen: ‘Ik vraag u, nondedzju! is het
geen schande dat ik mijn leven lang gezwoegd zou hebben om die twee laffe, smerige
luiaards rijk te maken? Ik vraag u, is het geen schande dat zij zouden de baas komen
spelen in mijn eigen huis? Ik vraag u, is het geen schande dat ik dag en nacht onder
mijn ogen hun walgelijke, smerige streken moet zien en horen?’ En telkens
antwoordden de boeven met schetterende kreten van verontwaardiging, bekrachtigd
door dreunende vuistslagen en afschuwelijke vloeken, terwijl de ‘reiskes’ pinten en
druppels onverpoosd op elkaar volgden, van lieverlede, in de stijgende dronkenschap,
tot een onnoemelijke orgie ontaardend.
Dan kende Jan geen palen meer. Het laatste gevoel van schaamte verdween, en,
gevolgd van zijn boeven, ondernam hij in de Zijstraat tochten, welke dagen en nachten
duurden. Hij verloor het bewustzijn van tijd en plaats, hij struikelde met de bende
van de ene kroeg naar de andere, ze beurte-
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lings alle bezoekend.
Van de Gelapte Sjako viel hij in de Goeiende Koteraar, bij Klakke Maerschalck,
wiens vrouw, een dikke blonde, met vurige wangen, voor een ‘reiske’ pinten of
druppels, alles toeliet wat men maar wilde, ook onder het beschermend oog van haar
man, die, gewoonlijk dronken, zich hield of hij doofstom en blind was. Van daar tot
aan het Zwaluwnestje, waar er drie jonge meiden waren die ‘in 't ambacht’ kwamen,
was 't maar een loopje. Van de ene kroeg hoorde men 't lawaai en 't gezang in de
andere. Een paar stappen verder was de Melkerij, gehouden door een nog fleurige
weduwe met zeven ‘struise’ dochters; en zó onverwacht bloeiend werd nu, sinds de
meer en meer vermenigvuldigde bezoeken van Jan, het herbergiersbedrijf in de
Zijstraat, dat een vijfde kroeg in aller ijl zijn inrichting klaarmaakte: namelijk de
Pantalon Blanc, waar een meid, die vier kinderen had, met haar pas uit de gevangenis
gekomen minnaar, in vrije verhouding zou gaan samenwonen. De reeds zo slecht
befaamde buurt was, voor de rustige bewoners van het dorp, een oord van vloek en
hel geworden. Klachten werden onophoudelijk bij de bevoegde overheid ingediend
en de politie waakte. Een zondag, in de hoogmis, had de pastoor erover gepredikt,
met gloeiende verontwaardiging en weinig bedekte zinspelingen op Jans verachtelijk
gedrag.
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XIX
En toch, hoe diep ook Jan gezonken was in de graduele verdierlijking van zijn leven,
die meer en meer zijn eergevoel verstompte, toch bleef er in hem een lichtgeraakte
waardigheid bestaan, die hem het dulden van een zeker soort smaad ondraaglijk
maakte, namelijk dat soort van smaad dat voortspruitte uit spotternij.
In zijn lijden, in zijn toorn, in zijn haat, en zelfs in zijn ontering lag er iets diep
ernstigs, diep tragisch, dat hem telkens weer, na iedere uitspatting, met wroeging
overweldigde, en hem alle gekkernij dienaangaande tot onuitstaanbare foltering
maakte. Hij holde langs de helling van een afgrond, in smart en tranen, niet in vreugd.
Hij wilde drinken, brassen, zich verbeesten; maar hij wilde er niet om lachen. Hij
wilde vooral niet dat anderen erom lachten.
En dát was juist zijn ergernis, dat hij sinds enige tijd, bij de boeven, een begin van
spotterij te zijnen opzichte dacht waar te nemen. Het kwam hem soms voor alsof het
hun niet meer voldoende was hem af te eten, maar of zij nu ook graag te zijnen koste
zouden pret gaan maken. Zij zagen hem soms aan, heimelijk lachend, en kwamen
zo sluw om hem heen draaien, alsof zij iets verzonnen, alsof zij werden aangelokt
door iets zeer grappigs, waarvan zij voorlopig nog maar niet de aard te kennen gaven.
De plechtige betogingen van solidariteit namelijk, waarmee zij vroeger zijn
vertrouwelijke mededelingen plachten te bejegenen, waren van lieverlede veranderd
in een stil grinniken van familiariteit, dat Jan bijzonder hinderde en hem volstrekt
geen vertrouwen meer inboezemde. Hij onderging soms het gevoel of zij een kwade
of verraderlijke slag beraamden, iets waartegen hij weerloos zou staan, en dat hem,
in zijn onmacht, vreselijk zou doen lijden.
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't Was op een maandagmiddag, in de Melkerij.
Jan, sinds twee dagen aan 't slampampen, zat, halfdronken, met een tiental boeven
en vrouwen in de vunzige gelagkamer, om een tafeltje. Een groot lawaai van kreten
en gelach steeg in de tabaksdamp en de walm van de dranken op, en allen samen
speelden zij een zeer gemakkelijk kaartspel, ‘Schoppenboer-jagen’1. genoemd. Één
voor één werden al de kaarten van een, met vier schoppenboers2. voorzien spel, in
de ronde uitgedeeld; en al wie één van deze kreeg moest twee stuivers betalen in een
pot, waarvan de opbrengst dan naderhand gezamenlijk verteerd zou worden.
Jan verloor. Bij ieder rondgeven van de kaarten werden er geregeld een of twee
schoppenboers2., soms drie, soms alle vier, voor hem omgekeerd.
Hij besefte vaag dat er bedriegerij omging in 't spel en sloeg tersluiks het mengen
van de kaarten gade, terwijl een gevoel van toorn in hem begon te brommen. Maar
hij zei niets, nochtans; en telkens als hij verloor, stak hij zonder mopperen de twee
stuivers in de pot, alleen even schichtig om zich heen blikkend, of er soms gelachen
werd. Doch zulks gebeurdeniet, en ook de boeven, als zij verloren, staken telkens,
met een affectatie van eerlijke haast, de hand uit naar de pot, waarin men eventjes
het nikkel hoorde rinkelen. Zelfs, toen zij Jans wantrouwen bemerkten, wilden zij
het vertoon van hun eerlijkheid nog duidelijker, met een overdreven nauwgezetheid,
laten blijken: de kaarten werden trager en met nadruk omgekeerd, terwijl de gever
er telkens de naam van de speler of speelster bijvoegde: ‘voor u, Donder de Beul,
voor u, Oele Feeffe, voor u, Reus Balduk, voor u, Maaie Troet’, tevens verbiedend
er een hand naar uit te steken, vooraleer het ganse spel was uitgedeeld. En tóch bleef
Jan onophoudend verliezen, en ook wanneer het zijn beurt was de kaarten te geven,
kreeg hij telkens twee of drie schoppenboers2., alsof een noodlot hem vervolgde.
Sinds lang was zijn voorraad nikkeltjes in de pot verdwenen, en nu volgden de
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franken, om de vijf of zes slagen gewisseld, ook dezelfde weg. Het bloed begon hem
naar het hoofd te stijgen, hij berekende inwendig dat hij reeds een tien- of twaalftal
frank verloor.
Plotseling zag hij duidelijk een van de boeven, Soepe-mee-Bollekes genoemd,
een frank uit de pot nemen, in plaats van de twee stuivers die hij verschuldigd was,
erin te steken. En eensklaps, zonder overgang aan het toppunt van woede, vloog hij
op, gooide hij zijn kaarten dwars over de tafel, en schreeuwde:
- Nondedzju! Gij zijt en dief! Gij zijt allen dieven! Geef me mijn geld terug! En
hij greep naar de pot, die Donder de Beul, door een vlugge beweging, echter nog
vóór hem bemachtigde.
- Mijn geld! Mijn geld! riep hij heftiger, met fonkelende ogen.
Allen waren opgestaan, schreeuwend, met woeste gebaren en dreigende blikken,
terwijl de bazin en de dochters uit de Melkerij, in het vooruitzicht van een gevecht,
in aller ijl de glazen van de tafel namen. Maar Donder de Beul, die de inhoud van
de pot in zijn hand geledigd had, eiste gezagvoerend de stilte, en verklaarde, met het
kalm gebaar van een waardige chef:
- Chut,... we willen niet krakelen. We willen eenvoudig, met kalmte, het geschil
onderzoeken. Het spel is eerlijk zijn gang gegaan, dat hebben wij allen gezien. Voor
wie, baas Jan, aanschouwt gij ons: voor eerlijke spelers of voor dieven?
Jan, die van woede stikte, antwoordde razend, zijn sidderend-gebalde vuist naar
Soepe-mee-Bollekes uitgestoken:
- Dat weet ik niet, en dat kan me niet schelen! Al wat ik weet is, dat die schelm
uit de pot een frank gestolen heeft; ik heb het gezien!
Zeer waardig, zijn reuzengestalte opgericht en de klep van zijn smerige pet scheef
over 't linker ooglid, wendde Donder de Beul zich tot Soepe-mee-Bollekes. Plechtig,
op een strenge toon, vroeg hij, in de schielijke stilte, zijn schele blik strak op de boef
gevestigd:
- Ja of neen, Soepe-mee-Bollekes, hebt gij een frank uit de pot genomen? Spreek
vrij op, wij zullen u op uw woord
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geloven. Het enige dat wij niet willen is, dat baas Foncke, wanneer hij Rosa terugziet,
ons bij haar als dieven afschildert. Een vluchtige glimlach kwam op de boeventronies
en enkele van de vrouwen weken even achteruit om hun lachlust te verbergen, terwijl
Soepe-mee-Bollekes, groots van schaamteloze driestheid, plechtig verklaarde:
- Zo zeker als er een God in de hemel is, zweer ik dat baas Jan mij ten onrechte
beschuldigt. Ik mag hier subiet doodvallen als ik de waarheid niet zeg!
Langzaam, met een deftig gebaar van onomkoopbare rechter, keerde Donder de
Beul zich in het algemeen grinnikend stilzwijgen tot Jan om.
- Gij ziet dus wel, niet waar, baas Foncke, dat gij u vergist, en dat gij ons in de
geest van Rosa niet als schobbejakken hoeft voor te stellen.
Evenals telkens, wanneer hij Rosa's naam hoorde uitspreken, voelde Jan zich
dadelijk in een grote zwakheid verduizelen. Zijn toorn viel hem ineens, als een
machteloos pak van het hart, en weer op zijn stoel neerzakkend, barstte hij in tranen
uit.
Hij schudde wanhopig zijn hoofd en zijn tranen vloeiden hoe langer hoe
overvloediger, in een overweldiging van lamme, bijna kindse smart. Alle veerkracht
scheen plotseling in hem gebroken, hij stotterde zuchtend en klagend
onsamenhangende woorden, in zichzelf sprekend, als vergat hij de plaats waar hij
was, zichzelf beschuldigend en verachtend om zijn wild losbandig leven, eensklaps
weer vol wroeging om 't verdriet, dat hij zijn huisgenoten aandeed, en snikkend van
berouw om al dat zuurgewonnen geld, dat hij nu al weken lang zo ellendig verspilde.
Het was een hartknagende wederopwelling van zijn traditionele boeren-eerlijkheid
en degelijkheid, en plotseling kwam het in hem tot een opstand: hij zou niet langer
in dat walgelijk milieu vertoeven; hij nam ineens het vast besluit er radikaal mee af
te breken; en ruw de rondom hem woelende boeven wegduwend, naderde hij de
schenktafel, en vroeg op een kort-besliste toon aan de bazin van de Melkerij, hoeveel
hij nog te betalen had.
Toen greep er een tragikomisch tafereel plaats. De boeven, voelend dat hij werkelijk
aan 't einde van zijn geld was, en

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

866
dat zij voorlopig uit hem niets meer zouden trekken, wilden hem echter niet heen
laten gaan, zonder zich nog een laatste maal te zijnen koste te vermaken. Zij hadden
hem luidruchtig vergezeld naar de schenktafel, en, terwijl hij, onder de spottende
blikken met gebogen hoofd de laatste stuivers uit zijn zakken samenscharrelde, hield
Donder de Beul, de reusachtige gestalte schuins naar hem overhellend, hem met
grote gebaren en een gemaakt ernstig gezicht, een soort gekke zedenles voor. Waarom toch werd hij nu ineens zo treurig gestemd? Waarvan had hij nu eigenlijk
te klagen? Had hij zich niet heerlijk vermaakt gedurende de tijd dat hij hen kende?
En had hij wel ooit van zijn geld beter gebruik gemaakt? Waartoe diende dan ook
het geld: om te liggen roesten in de koffers van de oude rijke boeren, of om er zich
het leven prettig mee te maken? Ah! Indien hij, Donder de Beul, ooit fortuin maakte,
hij, Jan Foncke en al zijn kennissen en vrienden mochten komen, hij zou zijn geld
niet gaan bergen in de brandkast van een notaris, waar het, nondedzju! zelfs met een
hamer en een beitel niet meer uit te krijgen is; maar tot de laatste cent zou hij alles
achtereenvolgend verslampampen en verbrassen, hier, in de Melkerij, nondedzju! en
in de Gelapte Sjako, en in de Pantalon Blanc, en overal waar nondedzju! de vrienden
kwamen! Zó moest men 't leven opvatten, en als men niets meer had, dan op het geld
van anderen leven! En in een prachtig-emfatische slotrede, beurtelings met zijn
strakke, schele ogen de terneergedrukte boer en de zich van 't lachen kronkelende
schelmen en vrouwen aanstarend, gaf de ongeëvenaarde boef een vuistslag op de
tafel dat de glazen ervan dansten, en riep, terwijl hij uit de zak waarin hij de pot van
het kaartspel geledigd had, een handvol nikkels te voorschijn haalde, en die, met een
brede zwaai van mildheid tussen de rinkelende glazen gooide:
- Wat! Nondedzju! Bezorgd zijn om wat geld! Wie heeft dat ooit gehoord! Ik zal
nu eens trakteren, nondedzju! Bazin Loeze, geef aan al wie hier in huis is zoveel
pinten en druppels als ze maar drinken willen!
Jan, die zijn schuld betaald had, wilde weg. Maar, met geweld bijna, hield Donder
de Beul hem tegen, schreeuwend
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dat zij als vrienden moesten scheiden, en hij nu ook van hem een glas aanvaarden
moest.
Na een ogenblik aarzelen het Jan zich overhalen, zwerend in zichzelf, dat het de
laatste keer zou zijn. En, terwijl de vrouw van de Melkerij de glazen vulde, werd een
zonderling grapje uitgevoerd.
Een van de boeven, het Slijperken, die sinds enkele ogenblikken apart zat, met de
rug naar de anderen, in een hoek van de gelagkamer, kwam weer tussen de groepen
geslopen, stil-glimlachend vooruitdringend naar de schenktafel, achter de rug van
Jan. In zijn, onder zijn buis verborgen handen, hield hij, vastgemaakt aan draadjes,
die aan hakig gekromde spelden hingen, vier kaarten: de vier schoppenboers1. van 't
spel.
Zachtkens, met een katachtige sluwheid, terwijl de boeven en boevinnen stil
meesmuilend wat opzij gingen, en Donder de Beul met toenemende drukte tegen Jan
ging praten, haakte het Slijperken, in een oogwenk, de eerste kaart in Jans wambuis,
boven 't linker schouderblad, de tweede boven 't rechter schouderblad, de derde in
het midden van de rug, de vierde heel van onder. Toen sloop hij weer weg, tussen
de boeven en boevinnen, die opnieuw de boer kwamen omringen.
Jan, zonder iets te merken, had zijn glas geledigd. En Donder de Beul, die tussen
hem en de voordeur stond, ging eventjes opzij, als om de doortocht voor hem vrij te
laten. De anderen waren luidkeels; begonnen te zingen en gingen weldra aan 't
‘rondeke dansen’, waarbij Jan ook langzamerhand meer en meer opzij gedreven
werd. Niemand scheen zich met hem meer te bemoeien, en, op een gegeven ogenblik,
bevond hij zich zó dicht bij de portaaldeur gedrongen, dat hij, instinctmatig, de hand
op de knop drukte. Hij aarzelde even, keek nog eens schuchter om, of hij misschien
wel onopgemerkt zou kunnen heengaan; en daar juist het gedruis en 't gewoel al erger
en erger werden, in woeste pret van uitgelatenheid, trok hij de deur eensklaps open
en sloop weg, zonder iemand te groeten.
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XX
In de Melkerij had het gedruis plotseling opgehouden. En een van de boeven,
Honderd-en-Een, de hinkepink, trok de portaaldeur open, hurkte op de drempel neer
en stak reikhalzend zijn tronie uit, om Jan na te kijken.
Hij zag hem struikelend in de richting van de Grote Dorpsstraat gaan, het hoofd
gebogen in gedrukte houding, de aan zijn buis gehechte kaarten lichtkens
schommelend, in een gefladder van gevangen vlinders. De Zijstraat was op dat
ogenblik verlaten, alleen een arbeider kwam in de verte aan, met holklinkend
klompengetrappel, de spade dwars over de schouder. Vlak over 't Zwaluwnestje
kruiste hij Jan, wisselde met hem een groet, keek even om en bleef palstil staan, als
plotseling ter plaats genageld. Honderd-en-Een, schier plat ten gronde neergehurkt,
het eventjes een scherp gefluit horen, om 's werkmans aandacht af te leiden, terwijl
de andere boeven, achter zijn rug in het portaal op elkander geperst, met doffe vloeken
hun angst te kennen gaven dat de grap te gauw ontdekt zou worden.
Maar zij verademden. De man keerde zich om en kwam met een lachend gezicht,
in 't hol gehobbel van zijn klompen, verder de Zijstraat in, terwijl ook Jan, zonder
argwaan bleef doorstappen, en weldra, om de hoek van de Grote Dorpsstraat, uit het
gezicht verdween. Dadelijk sprongen ook de boeven en de vrouwen uit de Melkerij,
en met woeste gebaren en gedempte kreten ijlden zij de boer achterna.
Het hoofd gebukt, de stap onvast, de ogen troebel van droefheid en schaamte,
volgde Jan de rij huizen langs de rechterkant van de straat. Hij was volstrekt niet
dronken meer, hij voelde zich ellendig om ervan te sterven. En hij spoedde zich uit
het dorp, om alleen te zijn, om luid tegen zichzelf te spreken in de eenzaamheid van
't veld, en er misschien nog
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lang, ergens alleen, verscholen als een gekwetst dier, te zitten wenen. Nog nooit had
hij, zó sterk als nu, de walg van zichzelf en de walg van het leven gevoeld. De tranen
kwamen in zijn ogen, en steeds dieper boog hij het hoofd, opdat de voorbijgangers
de ontsteltenis op zijn gelaat niet zouden zien.
Maar wás dat dan zó sterk zichtbaar, dat zoveel mensen, [zo kwam het hem
tenminste voor] hem voortdurend stonden na te kijken? Wat betekende dat plotseling
openrukken van deuren, en het geklingel van de winkelbelletjes en het geschuifel
van de voeten over de drempels? dat gesmoord drukke praten en lachen? dat soort
van rumoer, dat achter hem opsteeg? Tot driemaal toe wendde hij 't hoofd half om,
en zag, met bijna angstige verbijstering, de straat vol mensen, alsof er een ongeluk
voorgevallen was.
En plotseling was het een kreet, luidkeels geschreeuwd door een gillende stem,
een kreet die Jan, vóór hij er zelfs de betekenis van bevatte, door merg en beenderen
trilde:
- Schoppenboer!1.
Instinctmatig keerde hij zich om, bleef even staan, de blik uitdagend, onbekwaam
toch, in de foule, die hem scheen te volgen, de roeper te erkennen. Schoppenboer!1.
Dat was natuurlijk een allusie op het spel van daar straks; de een of ander van de
smerige bende had zeker het incident van 't gekijf al ruchtbaar gemaakt... O, ja, geen
twijfel, zelfs: eensklaps herkende Jan onder de hem volgende menigte een zestal
boeven en boevinnen, waarmee hij in de Melkerij gespeeld had. En rood van schaamte,
snelde hij weer verder, toen voor de tweede maal de kreet achter zijn rug weergalmde,
honend, tergend, plotseling gevolgd van een reusachtig schaterlachen:
- Schoppenboer! Schoppenboer!1.
Jan voelde van toorn en schrik zijn knieën knikken en vóór zijn ogen kwam een
floers, alsof hij duizelig zou worden. Hij zette 't plotseling op een hollen, als om met
woest geweld de akeligheid te ontvluchten; doch haast onmiddellijk
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hield hij weer in, en keerde zich uitdagend weer om, zó wild, zó driftig, dat een van
de schoppenboers1. zich van zijn rug loszwaaide en vóór zijn voeten op de straatweg
viel.
Als versteend was hij ter plaatse blijven staan, de wijdopengespalkte ogen op de
tergende kaart gevestigd. En hij begreep eerst niet waar ze toch wel vandaan mocht
komen; hij dacht even, heel naïef, dat ze daar al lag, en hij ze niet gezien had. En
eerst toen hij het draadje, met de eraan gehechte, kromme speld ontwaarde, werd het
hem eensklaps duidelijk en slaakte hij een kreet, alsof hij door een mokerslag getroffen
werd.
Woest, met een bliksemsnel gebaar, zonder zelfs te denken dat hij zich daardoor
nog bespottelijker maakte, raapte hij de kaart op en scheurde ze razend aan stukken,
terwijl, in de straat, een nieuwe uitbarsting van kreten en gelach weergalmde. En
nauwelijks was hij vijf passen verder of nogmaals dreunde 't geschreeuw, hoe langer
hoe heviger, niet meer door een, maar nu door vijftig monden tegelijk schaterend
uitgegild en herhaald:
- Schoppenboer! Schoppenboer! Schoppenboer!1.
Nu kon 't hem minder schelen; nu was zijn naam toch voor altijd in het dorp met
hoon en spot bedekt. Hij keerde zich om, purper van woede, schreeuwde tegen,
onmachtig dreigend als een marionet zijn armen zwaaiend naar die steeds
aangroeiende menigte:
- Dieven! Dieven! Sletten! Dieven!
Een monstrueus gejouw klonk hem als antwoord tegen; het hele dorp was als in
oproer. En, tot toppunt van gekheid, kwam plotseling een grote zwarte hond op hem
los, razend aanblaffend tegen zijn benen, even weghollend toen hij naar hem schopte,
maar onophoudend weer, met opgekrulde bovenlip en glinsterende tanden op hem
afkomend, in een hardnekkigheid van woede, die het hoongelach en gebulder van
de foule tot zijn paroxisme deed stijgen. En nu galmde de kreet: ‘Schoppenboer!
Schoppenboer!’1. onophoudend, herhaald op alle mogelijke tonen, somtijds niet meer
te
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onderscheiden in het aanhoudend gedruis dat zwol en loeide als een orkaan, andere
malen schril trompettend in zijn oren, met gillende falsetstemmen van kinderen en
vrouwen, die de snauwende belediging nog tergender maakten.
Eensklaps, terwijl Jan, meer dood dan levend over de dorpsplaats holde, kwam in
aller ijl, dwars door de jouwende foule, een jonge vrouw op hem aansnellen. In een
oogwenk rukte zij de drie, nog op zijn rug hangende schoppenboers1. af, vertrapte
die in 't zand, wendde zich tot de menigte en schreeuwde, rood van verontwaardiging:
- O, gij schelmen! Gij smeerlappen! 't Is een schande! Een schande!
Verwilderd staarde Jan haar aan; en hij herkende Leonie, de tweede dochter van
boer Meganck, Rosa's zuster. Er kwam even in hem een onuitsprekelijk zacht gevoel
van sympathie en dankbaarheid, maar toen hij, bij 't gezicht van de drie, in 't zand
vertrapte kaarten, eensklaps begreep hoe vreselijk men hem voor de gek gehouden
had, toen werd hij plotseling als een razend beest, en, zonder het roekeloze van zijn
daad te berekenen, stormde hij blindelings op de menigte los.
Zijn sidderende handen grepen, op goed geluk af, de hals van een der schelmen,
Soepe-mee-Bollekes vast. En zó ruw was de aanval, dat zij beiden terstond
omverploften, terwijl het gezicht van de boef, onder de machtige klauwenprang die
hem de adem afsneed, in een oogwenk paarsblauw werd, met reutelend stikgekuch
en vervaarlijk uit hun holten puilende ogen. Het was een ontzettend moment en de
laatste seconden van Soepe-mee-Bollekes waren geteld, toen Jan zelf eensklaps als
een knotsslag op 't hoofd kreeg, en tegelijkertijd, door een kolossale macht, evenals
een pak, van zijn vijand, die nog even aan zijn klauwen bleef hangen, werd losgerukt.
Twee gendarmen in uniform, de een met de kolf van zijn geweer nog in de hoogte,
hielden hem vast. En gelukkig voor hem, zowel als voor Soepe-mee-Bollekes, want
zonder hun tussenkomst was hij ongetwijfeld, door de zich nu van woede niet meer
bezittende boevenbende, in de pan gehakt gewor-
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den. 't Werd als een opstand. Donder de Beul, drie schreden achteruit gedeinsd, stond
vloekend en schreeuwend, met wijd uitgestrekte armen, vóór het gelid van boeven
en boevinnen, op het punt om 't signaal van een algemene aanval te geven; en
eensklaps vloog een grote baksteen in de hoogte, met een onheilspellend gekletter
rakelings de bajonet van een der geweren en daarna Jan in de benen treffend.
't Was als een weerlicht. Ineens waren de geweren gemikt, en kort klonk het bevel:
- Achteruit, in naam der Wet!
Een plotse schrikstilte viel, en, in een kolossaal gedrang, als door een deining
weggeslagen, week de menigte achteruit, wild uit elkaar stuivend, achteraan en op
de zijkanten. Alleen de boevenbende, onversaagd in haar verachting voor de wettelijke
suppoosten, bewoog zich heel, heel langzaam, grinnikend, spottend, in een
onnoemelijke vloed van scheldwoorden en liederlijke zinspelingen van de vrouwen.
- Achteruit! Achteruit! In naam der Wet!
De mikkende geweren glinsterden, de ogen van de gendarmen schoten vlammen
onder de kleppen van hun kepies.
Toen ging ook eindelijk de boevenbende uit elkaar, doodkalm, zonder de minste
schrik, met scheldwoorden voor Jan en Leonie, met weer de kreet van ‘Schoppenboer!
Schoppenboer! Schoppenboer!’1. razend, honend, tergend herhaald; en 't laatst een
walgelijke zinspeling op Rosa, als uiterste belediging, in een oorverdovend gejouw,
de vertrekkende boer achterna geschreeuwd.
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XXI
Jans woede had zich gekalmeerd. Zijn ruwe aanval op Soepemee-Bollekes was, voor
zijn ziedende furie, als een veiligheidsklep geweest. En 't was in hem een grote,
schielijke ontspanning van geest en lichaam, gemengd weer met die lam drukkende
melancholie, met die bittere neiging tot klagen en wenen, die hem de ganse dag reeds
overweldigd had. Met sidderende hand bracht hij wat orde in zijn kleren, en, terwijl
hij nu samen met Leonie in de schemering naar het verre gehucht terugkeerde, zij,
nog gans ontsteld van haar schrik, met behuilde ogen, hij, vol schaamte en wroeging,
drong zacht in hem, door zijn lijden heen, het sussend gevoel, dat zij, tenminste, zij,
Rosa's zuster, verre van met hem de spot te drijven, zich over hem ontfermd en hem
in verontwaardiging tegen zijn beledigers verdedigd had.
Nu werd hij zich ook weer, met vlijmende smart, al de schande, al de oneer van
zijn levenswijs bewust, gedurende de laatste weken. Hij voelde zich niet waardig
van wat Leonie voor hem gedaan had, en heel in 't diepste van zijn wezen ontwaakte
weer, met een vaag tedere dankbaarheid voor haar, het meer en meer dringend
verlangen, zijn leven heel en al te veranderen, weer eerlijk, werkzaam, degelijk te
worden, haar te belonen voor haar goedheid, door het bewijs dat hij nog niet zó diep
gezonken was, dan zij wellicht waande.
Hij praatte zacht met haar, nu, over onverschillige dingen, het lichaam huiverend
als van koude, evenals zij vermijdend de akelige herinnering van 't pas gebeurde
weer op te wekken. En terwijl hij dus in zachtheid praatte, werd al sterker en sterker
in hem de aandrang, nu beslist aan zijn erbarmelijke levenswijs een eind te stellen.
Hij keerde in zichzelf terug, pogend zichzelf objectief te ontleden en te beoordelen,
zoals hij 't met een vreemdeling zou doen. En, vol

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

874
schaamte, vol berouw erkende hij zijn ongemotiveerd wangedrag. Wat had zijn neef
hem toch misdaan, dat hij hem zo vreselijk haatte? 't Is waar, hij had hem zijn lief
ontnomen, maar die meid was toch niet zijn vrouw, en evenmin als Pol zelf had hij
rechten over haar te doen gelden. Trouwens, hoe kon de jongeling het weten, dat ze
de zijne was? Neen, neen, hij was niet goed, niet rechtvaardig geweest. Hij had zich
blindelings door kwade instincten laten meeslepen, zich blindelings overgegeven
aan de boosaardige, onberedeneerde haat, die zijn neef, van den beginne af, hem
inboezemde. Dát was het, niets anders dan dát. Hij kon hem niet uitstaan, en hij wist
niet te zeggen waarom dat zo was. Zijn haat, niets dan zijn woeste, instinctieve haat,
had hem 't idee van Pols geluk met Rosa ondraaglijk gemaakt. Zijn haat, niets dan
zijn woeste, instinctieve haat, had hemzelf, uit nijd, uit wraak, uit behoefte om zijn
vijand kwaad te doen, op Rosa doen verliefd worden. En zo was hij allengs geworden
als een monster, een voorwerp van afkeer en schande voor zijn eerlijke familie. Zijn
broeder, zijn goedige, oudere broeder Pier-Cies, ging er onder gedrukt als een
slachtoffer, zijn vader, zijn eerwaarde, wijze vader verdoemde hem vanuit zijn graf;
en zelfs Domien, wijzer en stiller geworden sinds Jan zo wild zijn driften de teugel
vierde, zag hem nu met lede, afkeurende ogen aan.
Zijn stap werd gejaagder, zijn adem hijgde, hij sprak niet meer, opdat zijn stem
zijn toenemende ontsteltenis niet zou verraden. En in de langzaam dalende
schemering, wendde hij 't hoofd opzij, opdat Leonie de tranen in zijn ogen niet zou
zien. Nu dacht hij weer aan 't vreselijk spektakel in het dorp, de straat vol mensen,
't gepeupel jouwend achter hem, schimpend om het schandelijk brandmerk, dat hij
op de rug droeg. Hij hoorde weer 't reusachtig hoongelach, de hond, die razend naar
hem blafte, de gillende, loeiende, bulderende kreten: ‘Schoppenboer! Schoppenboer!
Schoppenboer!’1. door meer dan honderd monden tegelijkertijd geschreeuwd. En, in
zijn weer opgewekte waardigheid, brandde hem die spotnaam van ‘Schoppenboer!’1.
als een gloeiend ijzer in het
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hart. Hij voelde bij intuïtie dat, als er later iets van zijn akelig wangedrag bleef
bestaan, het deze benaming zijn zou. Jaren nog nadat hij zich zou gebeterd hebben,
zijn leven lang, misschien, zou hem die schimpnaam bijblijven en achtervolgen, als
het onuitwisbaar zinnebeeld van zijn ellendig verleden. En in zijn weerverkregen
trots voelde hij tevens dat hij zulks nooit zou kunnen uitstaan, dat die aanhoudende
belediging hem tot wanhoop en wandaden zou drijven. Plotseling bleef hij in 't midden
van de landweg stilstaan, door die gruwelijke gedachte als ter plaats genageld, en
met een somber smekende stem vroeg hij aan 't meisje:
- Leonie!... Leonie, belooft ge mij nooit met iemand te spreken over wat er vandaag
met mij gebeurd is?
- Wees gerust, antwoordde zij vertrouwelijk, door een gebaar van de hand haar
belofte nog bekrachtigend. En weer sprak zij van andere dingen, om hem op zijn
gemak te stellen. Zij naderden het hoevetje. Jan, innig dankbaar voor haar bescheiden
goedheid, hield haar even bij het houten hekje stil. - Komt ge niet eens mee in huis?
vroeg hij aanmoedigend. Zij aarzelde even, met in haar ogen een glans van graagte,
die haar langwerpig, ietwat te mager gezicht, heel onverwacht bijna mooi maakte.
En ineens nam zij luchtig 't voorstel aan: - Bah! Waarom niet? Wij zullen zeggen
dat wij samen ‘op toer’ zijn geweest en dat ik u naar huis breng.
Rosa, die hen vanuit de keuken gezien had, verscheen juist op de drempel van het
woonhuis.
- Trakteert ge met een borreltje? riep Leonie schertsend, terwijl ze reeds de
boomgaard opstapte.
- Natuurlijk! antwoordde luid haar zuster, met een schuinse, wantrouwig-bange
blik op Jan.
En toen zij aan de voordeur waren, wenste zij hun beiden goên avend, en ging hen
voor naar de keuken.
- Ga binnen, ga binnen, sprak Jan tot Leonie, haar vóór zich doorlatend.
En even, terwijl ze daar, in het halfduister van 't gangetje vóór hem liep, kwam
weer in hem 't gevoel van iets zeer zachts, zeer troostends, iets dat hem vrijer en
ruimer deed ademhalen, iets dat was als een vergiffenis van verleden kwaad, en als
een hoop van te komen geluk.
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XXII
En 't werden dagen van herleving, van herschepping.
Ineens ontstond er in hem een enorme reactie, gevolgd door een oververmoeidheid,
door een gevoel van lichamelijke en morele prostratie, van een grote, weldoende
zachtheid. Hij was gelijk die mensen van buitengewone levenskracht, welke,
voortdurend gekweld en gezweept door hun behoefte van in-beweging-te-zijn, zich
eerst rustig en bijna gelukkig voelen wanneer een ongeval of ziekte, hen tot tijdelijke
rust en stilte dwingt.
Gedurende verscheidene dagen deed hij volstrekt niets, gaf hij zich geheel en al,
met geest en lichaam, aan dat heerlijk gevoel van moe zijn en rust genieten over. Hij
wandelde uren lang door de prachtige velden, doordrongen van de eerste
lentezachtheid, zich koesterend in de lauwe zon, wijd openend zijn longen voor de
frisse lucht, bewonderend het wassende groen van de weelderige oogsten, luisterend
in onbewuste poëzieverrukking naar het getjilp van de eerste vogels. Slechts even
drong af en toe weer in hem, met vlijmende scherpte, de herinnering aan de
afschuwelijke scène in het dorp. Dan meende hij opnieuw het vreselijk hoongejouw
te horen, en heel zijn lichaam sidderde van gruwel en van woede. Wat werd er daar
nu van gezegd in 't dorp? Wist Rosa van 't gebeurde en kende zij de scheld- en
spotnaam die men hem had nageschreeuwd? En zou die akelige naam hem blijven?
Werd hij nu ‘Schoppenboer’1. genoemd in 't dorp?
Hij durfde niemand ondervragen, maar keek soms wantrouwig vorsend huisgenoten
en buren aan, om in de uitdrukking van hun gezicht te lezen, wat of zij er eigenlijk
van
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wisten. En in het dorp zelf kwam hij nooit meer, zelfs niet 's zondags, voor de mis.
Hij ontdook gewoon de mis, om niet meer onder de ogen van de dorpelingen te
moeten komen. In zijn heropgewekte boerentrots was de gedachte dat men hem nog
die schimpnaam achterna zou kunnen schreeuwen, zo overweldigend onuitstaanbaar,
dat hij in staat zou zijn geweest degene, die het deed, op staande voet te doden. Dat
was te vreselijk, hij mocht er niet eens aan denken. Het kwam hem nu soms zó
afschuwelijk voor, dat hij bijna de waan kreeg of het nooit gebeurd was, of het iets
was dat hij gedroomd had, in de folteringen van een nachtmerrie. Hij sloot moedwillig
zijn ogen en zijn oren voor het akelig tafereel; hij slaagde erin, door de sterkte van
zijn wilskracht, het gruwelijk spook van de obsessie uit zijn geest te verbannen. Dan
werd het alles weer zacht, en teer, en week in hem, en elke avond, dronken van vrije
lucht en ruimte, de ogen moe van zonneschijn en blauwe hemel, sliep hij, na een
avondmaal dat nu zo smakelijk was, zacht in zonder hartstocht noch kwelling van
dromen, zo stil gelukkig en zo vreedzaam nu, als had hij nooit de vreselijke knagingen
van haat, en liefde, en jaloezie gekend.
Dat duurde zo een tiental dagen. Toen was dat groot gevoel van moeheid en
prostratie over. Toen was hij ineens als genezen, vernieuwd van ziel en lichaam; en,
in zijn plotseling weer opgewekt plichtsbesef, hervatte hij zijn ruwe, dagelijkse arbeid,
met de taaiheid en de kracht van een twintigjarig jongeling.
Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat was hij alleen of met zijn ossen te velde,
rusteloos spittend, ploegend, eggend; driemaal zoveel werk uitvoerend als een ander,
geprikkeld en gestuwd door de trots aan allen te bewijzen wat hij vermocht ondanks
zijn wilde uitspattingen, en hoe weinig ze zijn hulp konden ontberen. En met een
innig triomfgenot, stelde hij vast dat hij hen dadelijk weer allen domineerde, dat het
hem voldoende was geweest even te willen, om aller achting en bewondering terstond
weer in te winnen. Maar bovenal om Rosa was het hem te doen. Háár bewondering
en achting wilde hij nu in de eerste plaats veroveren, als een heerlijke wraak over
haar vroegere hardheid, in de voor hem
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zo vleiende vergelijking van zijn vlijt en bekwaamheid, met de onbeholpen luiheid
van haar eigen man.
En 't werd in hem een gevoel of hij was dood geweest en weer geboren. Het werd
in hem zulk een heropleving van levenskrachten, dat hij zijn ouderdom vergat en
zich soms in het spiegeltje van de slaapkamer ging bekijken, als verwachtte hij nu
ook een lichamelijke verandering bij zich waar te nemen. En ondanks de vreselijke
brandwonde, die zulk een lelijke naad door zijn rechterwang trok, zag hij de jeugd
en 't levensvuur nog in zijn ogen schitteren; en zijn half kreupele gestalte voelde hij
soms weer recht en lenig worden, in die taaie sterkte van ras en aard, die in weerwil
van alles nog tegen de jaren en de rampen kon en wilde opworstelen.
Het werd in hem een soort koketterie, een fier bewustzijn, dat hij nog veel van 't
leven mocht verwachten. Een koketterie die weerglansde in zijn uiterlijk, die hem
zich 's zondags keuriger deed kleden, die hem opnieuw zijn snor deed laten groeien,
in een krachtiger, forser uitdrukking van het gelaat. Een ook zijn mensenschuwheid
was verdwenen en veranderd in een soort sceptische familiaarheid. Hij vluchtte niet
langer de nieuwe boer en zijn talrijk gezin; hij praatte onbevangen met Megancks
zonen op de akker, en, als hij Leonie ontmoette, durfde hij met haar grapjes maken
en schertsen, als was hij van haar leeftijd nog, in staat haar het hof te maken en door
haar bemind te worden.
En toch bleef er, in 't diepste van zijn wezen, een doffe gisting van onrust en
storing, die hem soms scherp het abnormale en slechts tijdelijke van de bestaande
toestand deed gevoelen. Somtijds, in 't midden van de drukste arbeid, hield hij weer,
evenals vroeger, eensklaps zonder oorzaak zijn span ossen stil, en stond daar roerloos
op de akker te soezen, de ogen star, de wenkbrauwen gezakt, in onbewust nadenken.
Het landschap, om hem heen, strekte zich heerlijk uit in zijn lentepracht: de jonge
blaartjes, teer als een doorschijnend lichtgroen kantwerk tegen 't helderblauw van
de lucht, de bloeiende koolzaadvelden breed vloeiend in strepen van goud, tussen 't
nog donkergrijze van de heesters, de boomgaarden van de hoeven als grote wit-en-roze
tuilen, fris-
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levendig opwolkend rondom de ouderwetse, spitse strodaken. En 't was in hem een
vaag kwellende indruk, dringend in hem met de gezonde, sterke reuk van de bloesems
en van de aarde, bedwelmend zijn geest en zijn zinnen, ontroerend in zijn binnenste
gevoelens, die hij niet wist uit te drukken. Zo bleef hij een wijl, als in een
bewusteloosheid van hypnose, tot hij ineens, met een ruk, zijn ossen weer vooruitjoeg,
de zweep luid klappend en de stem gebiedend, met stevige hand drijvend de ploeg
door de vetglanzende vore, als lijnrecht aangestuwd en aangetrokken tot het
onverbiddelijk onbekende doel, dat hij duister in zich voelde.
Dan zag en voelde hij soms vreemd de dingen. Hij herleefde, in verbeelding, de
laatste, zo gestoorde tijden van zijn leven, en onder de vlijmend in hem gebleven
gruwel van het honend spektakel, dat een einde had gesteld aan zijn betrekkingen
met de akelige boeven- en slettenbende van de beruchte Zijstraat, herdacht hij toch,
met een wellustig genoegen, de uren van grote passie en grote vrijheid, die hij in hun
midden had doorgebracht. Schier alle die vrouwen waren beurtelings de zijne geweest,
en dat vrij de teugel vieren aan zijn wildste driften, had iets in hem bevredigd, waar
hij lang, onbewust, naar gesmacht had. Nu had hij toch 't gevoel of hij veel meer van
't leven kende, en daardoor leed hij ook minder onder de foltering van zijn grote,
onverzadelijke hartstocht voor Rosa; want, in 't bezit van al die vrouwen, bij de oude
als bij de jongere, bij de lelijke als bij de mooie, was het geweest, in de aberratie van
zijn geest en zijn zinnen, of hij voortdurend haar, haar alleen in zijn armen gedrukt
had.
Haar,... Rosa...! Ondanks al zijn besluiten, ondanks de weergekregen vrede en zijn
uiterlijke kalmte, was het haar, nog en altijd haar die hij begeerde. Haar, haar eigen,
enig beeld, dat zich met al zijn kwellende verlangens vereenzelvigde. Zijn verhouding
met haar was uiterlijk gewoon en kalm nu, alsof er nooit iets abnormaals gebeurd
was, maar soms durfde hij haar niet aan te kijken, zo innig diep was steeds in hem
de angstwekkende herinnering van een verleden, dat wellicht nog weer zou opleven.
Voortdurend, overdag op de akker, 's nachts in zijn bed, rees haar beeld
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vóór zijn geest, vóór zijn ogen. Haar wezen was in hem als een deel van hemzelf,
iets dat er onophoudend, in een pijnlijke scheuring weer uit wou, en dat hij telkens,
met gretige kwelling weer in zich trok, als was voortaan, in een impulsie van hogere
macht, zijn enig en uitsluitend levensdoel, zijn bestaan met het hare te vereenzelvigen.
Zelfs zijn haat tegen Pol, de initiale oorzaak van zijn wilde hartstocht, kwam er nu
voor niets meer tussen in: hij verlangde haar nu voor haarzelf, alleen en louter voor
haarzelf, omdat het in hem geworden was een impulsie zó groot en zó sterk als een
eenvoudige natuurwet. En hij wachtte en waakte, oppervlakkig kalm in zijn overgroot
verlangen, zó sterk zichzelf bewust van de fatale macht van 't onvermijdelijke, dat
hij zich maar liet meeslepen als door een stroom, de oren dicht en de ogen
geblinddoekt, drijvend naar om het even welk nog onbekend doel.
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XXIII
De ganse dag, nog vóór zes uur 's morgens, had Jan gewerkt met zijn span ossen op
een groot stuk akkerland, bezaaid met lijnzaad. Sinds een week had hij het stuk
geploegd en geëgd, daarna gezaaid en gesleept, en nu gerold, de laatste arbeid. Het
zaad was mooi en gezond, gezuiverd van vreemde bestanddelen, het weer was gunstig
voor 't ontkiemen, en zijn werk voelde hij goed gedaan, zo goed als het maar kon.
Hij was tevreden.
't Was ongeveer zes uur. Zacht daalde de zon naar het westen, oranjekleurig
gloeiend, van een grootse stille luister over de kalme natuur. De zwaluwen ijlden in
hun onvermoeide dwarrelvlucht elkander na met lange, scherp-trillende gilletjes;
heel hoog en eenzaam in de top van een kaarspopulier, zat een meerle met trage,
schorre stem, zijn eentonig, rustig lied te zingen.
En Jan, ietwat onthutst dat hij zo gauw klaar was met zijn taak, waaraan hij had
gedacht tot laat in de namiddag te zullen werken, stond even onbeweeglijk naast zijn
onbeweeglijke ossen op het veld te staren, nog een laatste maal zijn werk in
ogenschouw nemend, om zich te overtuigen dat hij niets vergeten had.
Neen,... niets was vergeten. Daar lag de akker zo vlak als een landkaart, zo keurig
afgewerkt als een pas gestreken kleed, zonder een plooitje, zonder een gaatje. 't Was
goed, 't was volmaakt. Beter kon het niet. En een trots kwam in hem, dat het zo
volkomen goed was, dat het niet beter kon. En 't was of zelfs de meerle, die daar in
de hoogte zong, dat voelde, en hem zei, dat hij nu rustig heen mocht gaan. Hij schudde
aan de leidsels van zijn ossen, en met een ‘hue!’ dreef hij langs de grasstrook het
span weer vooruit, in de richting van de hoeve.
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Hij voelde zich kalm, een weinig moe, de geest in rust, zonder gepeinzen. Hij had
ook honger, en dorst; en even kwam hem 't water in de mond bij de gedachte, dat hij
die avond zo heerlijk zou eten: verse aardappels met kaantjessaus. Hij wist dat dát
het avondmaal zou zijn, hij had Marie 's middags de aardappels zien schillen. En in
't uur rusten dat nu voor hem lag, zou hij eerst een borreltje drinken en een pijpje
roken.
- Hue! Hue dan! Hue!
Vlugger dreef hij zijn span vooruit, in scherpe donkere lijnen afgetekend tegen
het oranjekleurig westen, verlangend nu zo spoedig mogelijk weer thuis te zijn. En
even dacht hij aan Rosa, heel even maar, zonder kwellend verlangen. Hij dacht dat
zij tenslotte toch maar een vrouw was als zoveel anderen, wie weet? misschien minder
bekoorlijk dan velen die hij reeds had gehad. En op dat ogenblik vond hij zichzelf
wel dom, haar vroeger zo vurig begeerd te hebben. Wat was er dan toch eigenlijk
aan haar, dat hem zo dol maakte! Dat had hij waarlijk zelf niet kunnen zeggen, en
nu poogde hij ook tevergeefs, door de voorstelling van haar innigste bekoorlijkheden,
zijn hartstocht voor haar weer in zich te doen ontvlammen. Meer zelfs, even wekte
de verbeeldingskracht zijn hartstocht op, doch niet voor haar; hij zou wel graag een
vrouw gehad hebben, die avond, doch Rosa niet; liever een andere, ja, waarlijk liever
nu een van de vrouwen uit de Zijstraat: Witte Manse of de vrouw van Klakke
Maerschalck, of een van de dochters uit het Zwaluwnestje of de Melkerij. Die zou
hij nu gewild hebben, met vurige passie. En daar zulks niet mogelijk was, omdat hij
daarheen niet meer wilde, besloot hij gewoon die avond bij Marie te gaan, en terwijl
hij bij haar was, aan een van die vrouwen van de Zijstraat te denken, evenals hij
vroeger Rosa waande te omhelzen, toen hij bij de vrouwen van de Zijstraat was.
Dan werd hij weer heel kalm onder deze gedachte, in de geruste afwachting van
een genot dat hem niet ontsnappen zou. - Hue!... Hue dan! Hue!...
Daar zag hij reeds in 't kort verschiet, tussen de wit-bloeiende kruinen van de
boomgaard, de stille daken van de hoeve. Vreedzaam dwarrelde een
doorschijnend-rosachtig rookwolkje
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rechtop uit de schoorsteen, naar de ijle hoogte. En hij was juist de landweg ingeslagen,
die, achter dichte elzestruiken, naar het achterhek van het hoevetje kronkelde, toen
plotseling, op korte afstand achter zijn rug, een kreet weergalmde, die hem als onder
een zweepslag deed opspringen:
-Schoppenboer!... Schoppenboer!...1. Tweemaal, met schril-tergende scherpte,
sneed het door zijn oren, boorde het door zijn lijf, terwijl hij, de leidsels van zijn
span opzij gooiend, als razend door de elzestruiken vloog.
Daar zag hij de daders: twee boeven uit de Zijstraat, Soepe-Mee-Bollekes en 't
Slijperken, roerloos naar hem grinnikend op de hoek van een klaverveld!...
Hij holde vloekend even in 't rond, sprong naar de elzekant, rukte er een stok uit,
dik als een kleine boomstronk, en stormde ermee op de boeven los.
Maar dezen zetten het op een vluchten. In een oogwenk waren zij uit het gezicht,
en alleen de kreet weergalmde opnieuw, schril-tergend in de verte, terwijl Jan,
bedwelmd van woede, in een siddering van al zijn ledematen, daar even onbeweeglijk
stond, als met lamheid geslagen.
- Nondedzju! kreet hij. En, met een razend gebaar de stok in de grond slaand, als
om er de schelmen mee te verpletteren, keerde hij naar zijn span terug.
Ineens was al zijn vreugd en rust voorbij. Ineens, als door een ijzeren klauw, voelde
hij zich teruggegrepen in de akeligheid van het verfoeid verleden. Ineens zag hij
helder de ruwe werkelijkheid, dwars door de illusie, die hem de laatste tijd verblindde.
Ineens begreep hij welke vreselijke opschudding zijn avontuur in 't dorp verwekt
had, en hoe de onverdraaglijke spotnaam daar op hem werd toegepast en toegepast
zou blijven, zijn leven lang, wat of hij nu ook doen mocht om er zich aan te
onttrekken. Ah! Nondedzju! Nondedzju!
Het hoofd gebukt, waggelend onder de slag alsof hij dronken was, schielijk zó
diep ellendig, dat tranen in zijn ogen en snikken in zijn keel stegen, kwam hij met
zijn ossen op de hoeve. Op de boomgaard, onder een ruigzwart-knoestige,
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heerlijk fris bloeiende appelboom, spande hij ze uit, liet ze vanzelf weer naar de stal
gaan, elkander loom onder het deurgat verdringend. Moedeloos liep hij ze na, nam
hun juk en breidel af, en bond ze vast met een touw aan de stang van hun ‘rusteel’.
Toen greep hij, uit een hoek, een paar armvollen voeder, zwaaide het in de kribbe
en verliet de hokken. En hij was juist op het punt om weer buiten te gaan, en, in zijn
ontzetting, hij wist niet meer waarheen te lopen, toen het hem voorkwam of hij een
zacht geruis als van omgekeerd stro vernam, boven de balken van de lage
stalzoldering.
Werktuiglijk bleef hij even luisteren, de blik gevestigd op de balken. 't Is Domien,
dacht hij, en hij keerde zich om; maar plotseling hield hij weer stil bij de gedachte,
dat hij daarstraks Domien gezien had aan de zwijnehokken, juist toen hij met zijn
ossen op de boomgaard kwam. Hij draalde een ogenblik, opnieuw, ondanks zijn
ontsteltenis, machinaal luisterend naar het zacht-ritselend geschuifel, dat hij nu weer
vernam, half gesmoord door het rustige kauwen van de beesten, in het gerinkel van
de ijzeren ringen op de arduinen bakken. En, vaag geïntrigeerd, drong hij, in plaats
van buiten te gaan, door een open zijdeur, die van de koestal naar de dorsschuur
leidde.
Het was er een plaats van ongeveer vijf meter breed op tien meter lang, zonder
plafond, half duister door het schaarse daglicht dat er alleen door twee raampjes,
hoog in 't spitse strodak, binnendrong. Rechts en links, tegen de wanden aangeleund
als vage gestalten, waren dichte rijen rogge- en tarweschoven; in 't midden, op de
hard-getrapte en gesilagen leemvloer, stond de wanmolen, met daarnaast een hoopje
vers gedorst en gezift graan, klaar om in een zak gevuld te worden.
Jan, roerloos in 't halfduister, had zich even omgekeerd, de blik omhoog, starend
in de pikdonkere driehoek, onder het puntig dak, boven de stalling. Een ladder stond
er tegen de muur, en zachtkens klom hij er langs, reikhalzend, tot zijn hoofd
gelijkvloers kwam met de zoldering.
- Zijt gij daar wellicht, Pier-Cies? vroeg hij schor, in de duisternis.
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Er was een ogenblik volkomen stilte, en dan, in een haastig geritsel van stappen,
kwam naar hem een gedaante, die, op het eerste gezicht, in 't halfdonker, niets dan
een zich bewegende massa hooi en stro leek, terwijl een stem antwoordde, gejaagd
en dof, in een trilling als van angst:
- Neen, nonkel Jan, ik ben het.
En, in een schok aan 't hart, herkende Jan de stem van Rosa. - Ah zo! sprak hij
gewoon, meteen werktuiglijk van de sporten dalend, om haar door te laten. Maar in
dat enkel woord lag zulk een plotselinge emotie, dat hij zelf haast schrikte van de
vreemde klank van zijn stem. En als verbijsterd bleef hij roerloos naast de ladder
staan, nog gans bedwelmd door de ontmoeting met de boeven, niet wetend wat te
doen, de machinaal omhoog gerichte ogen half verbluft en verblind door de armvollen
hooi en stro, die Rosa nu, in een koortsachtige haast, beneden gooide. Zij zelf, zodra
ze van haar vracht ontlast was, kwam ze in aller ijl van de ladder gestegen, zó ijlings,
dat haar voeten zich in haar japon verwikkelden, en dat zij, de laatste sporten missend,
het evenwicht verloor.
Zij slaakte, instinctief, een kreet onder het vallen, terwijl hij, plotseling
toespringend, haar in zijn armen opving, en haar in één en zelfde beweging van
redding, toorn, smart en hartstocht tegen zich aan knelde en zoende, haar met een
stem van wild-bevende passie smekend:
- O, Rosa, Rosa, lieve Rosa, laat mij u toch omhelzen! Laat mij u toch in liefde
op mijn hart drukken, al was het maar een enkele keer!
Zij gilde ‘neen! neen! neen!’ en deed een flinke poging om zich los te worstelen.
Maar zo ineens haar in zijn armen te gevoelen, zo ineens haar te hebben na de
vreselijke foltering van daareven, dat maakte hem waanzinnig, in een plotselinge
aanval van razende drift, verdubbeld, vertiendubbeld door de eensklaps losbarstende
dwang van de laatste weken onnatuurlijke kalmte. 't Was als een weerlicht: plotseling
vloog zij omver, op de stapel hooi en stro, stikkend onder zijn woeste zoenen,
onbekwaam, in 't eerste ogenblik, onder de bedwelming van haar val en de angst van
de onverwachte aanranding, zich te verdedigen. Maar toen zij zich onder de
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razernij van de aanval voelde bezwijken, kreeg zij ineens haar krachten weer. Op
het ogenblik zelf dat hij haar hebben zou, spande zich in haar een opstandskracht zó
sterk dat zij hem weggooide, overeind sprong en achter de wanmolen vluchtte, met
verwilderd uitgestoken handen schreeuwend, evenals die nacht, toen hij haar op haar
kamer wilde overweldigen:
- O, nonkel Jan, wat peinst ge! Neen, neen, ge moogt niet, nonkel Jan! Ge moogt
niet! Ge moogt niet!
Hijgend, de ogen wild uitgezet en de geest duister, bedwelmd onder de indruk dat
ze reeds de zijne was en razend dat zij hem toch nog ontsnapte, kwam hij weer op
haar af, greep haar weer vast en poogde haar met ruw geweld weer om te gooien,
terwijl zijn stem siste, door zijn sidderende, met droog schuim bedekte lippen:
- Wat dan! Ge weigert! Ge wilt niet! Welnu ge moet! Ge moet! Ik wil het, en 'k
zal u hebben! Ik zál, zeg ik! Ik zál! Levend!... Levend of dood!
Zij gaf hem een razende vuistslag in 't gezicht, vlak op de neus, dat het bloed
spatte. En daar hij dadelijk weer op haar afkwam, bekwaam tot alles, nu, bekwaam
tot moord, werd zijzelf, onder de drang van 't gevaar, eensklaps als een furie, Zij beet
hem in de hand en klauwde zijn linkerwang open, en plotseling greep zij een hark
die daar stond, om er hem de kop mee in te slaan. Zij was als getransfigureerd, lijkwit,
met glinsterende ogen, zo helemaal het tegenovergestelde van wat zij altijd was, zó
onheilspellend dreigend, dat hij instinctmatig, als van schrik, achteruitweek.
Toen werd het haar te sterk; zij barstte plotseling in tranen los. En in haar foltering
slaakte zij een kreet, een kreet bijna lafhartig, ontrukt aan 't paroxisme van haar
wanhopige zelfverdediging:
- Neem dan mijn zuster als ge toch volstrekt een vrouw moet hebben! Die is vrij,
en die houdt van u! Vraag het haar; die zal u niet van de hand wijzen!
Verbaasd keek hij haar in 't halfduister aan, onwillekeurig een stap
achteruitdeinzend.
- Wat!... Wat zegt ge daar! Uw zuster! Uw zuster! Is 't Leonie die ge bedoelt?
En plotseling, snel als een weerlicht, schoot door zijn brein
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het zacht, kalm visioen van verlossing en vrede, datzelfde visioen hetwelk hij reeds
dikwijls gezien en gevoeld had, vaag en hoopvol, als de belofte van een geluk, dat
steeds in zijn bereik bleef; diezelfde sensatie, ineens heel levendig en scherp in beeld
omlijnd nu, die hij had ondergaan, toen Leonie met hem teruggekeerd was naar het
hoevetje, na de afschuwelijke scène in het dorp.
- Wat!... Wat zegt ge? Leonie? Uw zuster Leonie?
- Jawel, haarzelf; vraag het haar maar, zij zal u niet weigeren, antwoordde de jonge
vrouw hijgend.
- Hoe weet ge dat? vroeg hij schor, ruw gebiedend haast.
- Dat komt er niet op aan, ik weet het toch, klonk het besliste antwoord.
Hij aarzelde een ogenblik, ineens zeer kalm, zeer ernstig. En, gedurende dat kort
moment, viel hem al zijn wilde passie en zijn wilde woede als een pak van het hart.
Hij zag nu ineens, als een mogelijke realiteit, een geluk in 't verschiet, waarop hij
nooit ernstig had durven hopen. Hij zag Leonie, Rosa's eigen zuster, als zijn vrouw.
Als in een zachte streling voelde hij zich in zijn eer hersteld, door die jonge, bijna
als Rosa mooie vrouw, die hem, ondanks het groot verschil van leeftijd, ondanks
zijn lelijkheid en zijn gewezen losbandig leven, ja, ondanks het akelige dat zij ervan
had bijgewoond en de hem bijgebleven spotnaam ‘Schoppenboer’1. haar nog waardig
achtte, en tot echtgenoot zou nemen. Hij zag en voelde het nu alles, en nu wilde hij
eindelijk dat zolang niet gewaardeerd geluk bezitten; nu wilde hij 't ineens.
- Meent ge 't? Spreekt ge in ernst? Zou ze waarlijk met mij willen trouwen? vroeg
hij heel zacht, nu, schuw aarzelend en wantrouwend.
- Ja, zeg ik u, antwoordde Rosa bevend, wrevelig.
- Maar hoe kunt ge dat weten? Wie heeft het u gezegd?
- Wat kan het u schelen, als ik het toch weet?
Er heerste een moment stilzwijgen, alleen gestoord door het dof geluid van de
beesten in de koestal, terwijl zij een diepe, donkere blik van benauwde afwachting
wisselden.
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- Wilt ge het haar vragen? sprak hij eindelijk.
- Ja, antwoordde zij kortaf.
- Wanneer?
- Zodra ge wilt?
- Vanavond?
- Vanavond.
- Dank u.
Toen brachten zij haastig wat orde in hun kleding.
- Uw muts staat scheef, zei hij. En, terwijl ze zich omkeerde, klopte hij, met een
bezorgde hand, waarin geen trilling van hartstocht meer beefde, de nog aan haar
japon klevende halmpjes hooi en stro af. Toen zag hij haar aan in 't gezicht en voegde
erbij:
- Men ziet dat ge geschreid hebt. Was even uw ogen in de stal, hiernaast.
- Uw linkerwang bloedt, zei ze op haar beurt, een lichte kleur krijgend.
En in die weinige, nu kalm gewisselde woorden, lag als de schamende
medeplichtigheid van een onderlinge val.
- Zal ik die vracht voor u dragen? vroeg hij, wijzend op de stapel hooi en stro.
En vóór ze geantwoord had, raapte hij het op en droeg het buiten.
Dan ging ze ook uit de dorsschuur, langs de andere deur, mistroostig, beschaamd,
ongelukkig, het hart zwellend van tranen die nog zouden uitbarsten.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

889

Derde deel

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

890
't Is zomer...
Tussen de elzestruiken of de hoge bomen, die ze te allen kante omlijsten en
omsingelen, rijzen de korenvelden in hun volle wasdom op, hoger dan manslengte,
weelderig als een ondoordringbaar woud, lachend van rood-en-blauwe bloemen,
wijdgolvend naar de verten, in de zachte deining der gebogen aren, die onder de
strelende bries in lange, grijs-en-groene wateringen wiegelen.
Hier spreidt het bloeiend vlas zijn breed-effene, blauwe-bloempjesvlakte uit; dáár
zijn 't velden bloeiende klaver, geurend als honig, paarsblauw of roze bloeiend, onder
de etherische dwarrelvlucbt van wit-en-bruin-en-gele vlinders. En er zijn ook hele
kleine blauwe vlindertjes, rusteloos fladderend, als opwaaiende bloemblaadjes, en
fijne, schrale waterjuffertjes, lichtblauw of lichtgroen, zwevend met het teer geruis
van zijpapier van hun doorschijnende vleugels.
Hier zijn het brede vlakken zon, en 't koren schijnt te gloeien; ginds, onder de
zware kruinen, is 't donkergroene schaduw, in 't fris gekabbel van het snel stromend
vlietje. Hoog in 't azuur, heel hoog, zó hoog dat men hem niet meer ziet, orgelt de
leeuwerik onvermoeid zijn lied, waarop antwoorden uit de verte, als in dromerig
echo, de prachtige contraltostemmen van weduwaal en koekoek.
Men hoort, op korte afstand, in de weiden, het vreedzaam slijpen van een zeis.
In de heerlijke boomgaarden rijpen de vruchten.
En Jan, zonder bezigheid in die weken van kalmte, die zijn tussen het zwoegen
van de zaaitijd en het nog harder zwoegen van de oogst, als een vakantietijd van de
landbouwers, wandelt verrukt door de prachtige velden, het hart in vrede,
zacht-denkend aan de toekomst, aan het geluk dat hem wel-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

891
dra te beurt zal vallen.
't Is over veertien dagen dat hij trouwt. Zodra Rosa, in zijn naam, de aanvraag
deed, heeft Leonie ‘ja’ gezegd, en sinds is zijn leven heel anders geworden, nu kent
hij niets meer dan geluk en vrede. Elke dag, nu, komt hij op de grote hoeve zijn
beminde 't hof maken, en de onderlinge overeenstemming in huis, zowel als de
betrekkingen tussen de Megancks en de Fonckes, zijn zo goed mogelijk geworden.
De oude Pier-Cies is een en al geluk dat er eindelijk weer rust en vrede heerst in huis;
en zelfs Domien, die nu veel minder drinkt, schijnt zijn barre haat tegen boer
Megancks huisgezin te hebben overwonnen.
Werkelijk nu, voelt Jan, zich in zijn eer hersteld. Er kleeft geen smet meer aan
zijn naam, hij gelooft niet dat de schurken en de sletten uit de Zijstraat hem nu nog
met de schimpnaam van ‘Schoppenboer’1. zouden durven beledigen. En van zijn
neefs geluk is hij volstrekt niet jaloers meer, evenals hij volstrekt niet wild verliefd
meer is op Rosa: hij heeft nu ook een jong, mooi meisje, wel niet zo mooi als Rosa
misschien, maar toch fris en bekoorlijk in haar gezonde jeugd, bekoorlijk en
verleidelijk, want meer dan één jonkman uit de buurt benijdt nu zijn geluk, zoals
hijzelf destijds 't geluk van Pol benijdde. Uren lang brengt hij nu door met haar, 's
avonds buiten, in de zachte schemering, en elke zondag gaan zij samen uit, naar
kermissen en feesten in 't omliggende. En als ze dan eenzaam in de duisternis tussen
de hoge korenvelden naar het verre gehucht terugkeren, is ze noch preuts noch
schuchter, zij heeft hem al niet veel meer te weigeren, zij is bijna zijn vrouw reeds.
Over twee weken zal ze dat ten volle wezen, en evenals Rosa en Pol, zullen zij op
het hoevetje, waar men met haast hun installatie klaarmaakt, blijven wonen. Een
ogenblik is hij nog bang geweest voor moeilijkheden met Marie, als ze zijn huwelijk
zou vernemen; doch neen, niets is gebeurd. Zij heeft zich gehouden alsof het haar
niet schelen kon, en nu heeft ze ook juist haar dienst opgezegd; zij gaat ver weg
wonen, bij haar broeder, die pas zijn vrouw verloren heeft. Overmorgen reeds vertrekt
ze, onver-
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schillig, zonder spijt noch wrok, misschien tevreden zelfs dit huis te verlaten waar
ze dertig jaren van haar leven heeft gesleten en zich nu overbodig begint te voelen.
Een laatste maal, twee dagen geleden, heeft de macht der gewoonte hem nogmaals
in haar kamertje gedreven, en zij is juist geweest met hem als vroeger, inwendig nors
doch gelaten, zonder verwijt noch genot, dat latende gebeuren als iets dat niet anders
kon, als iets dat deel maakte van haar betrekking en tot het einde toe moest
volgehouden worden.
En terwijl hij dus langzaam, in de heerlijke middag tussen de korenvelden slentert,
denkt hij toch even weer aan Rosa, doch zonder kwelling, zonder hartstocht, zonder
verlangen haast. Het onophoudelijk terugkomen van onoverwinbare hinderpalen,
gepaard met zijn nieuwe liefde, heeft hem eindelijk de moed der volharding ontnomen.
In de grond spijt het hem wel, dat hij haar nooit gehad heeft; in zijn binnenste werkt
soms nog wel de gisting van een onvoldaan verlangen en een onvoldane wraak; en,
als het mogelijk was, ja, ondanks alles, zou hij haar toch nog wel de zijne maken;
maar slechts op voorwaarde dat het nu zou gebeuren zonder ruwe storing, maar
slechts op voorwaarde dat hij er nu niet meer zo vreselijk onder lijden zou.
- O!... Geen woeste aanranding meer, geen ruw geweld; dat was voor eeuwig uit.
Meermaals reeds, sinds zijn verloving, is hij even met haar alleen geweest, en nooit
meer heeft hij de minste poging gedaan; maar... indien later, wie weet? zich misschien
kalm een gunstige gelegenheid voordeed... jawel,... jawel, hij zou er toch van
profiteren.
Hij zou het doen,... uit een soort mannelijke trots,... omdat in hem nog iets gekrenkt
blijft,... omdat er nog iets onbevredigd is, dat aldus zou bevredigd worden.
En door de heerlijke velden, rijk van natuurpracht en bedwelmend van geuren,
goudzonnig hier, donkergroen schaduwrijk ginds verder, keert hij langzaam terug
naar de hoeve, denkend aan vele dingen: aan Leonie en aan Rosa, aan de oude meid
en aan zijn oude broeders, aan hun jarenlang gemeenschappelijk zwoegen en sjouwen,
aan vader zelfs en aan de vreselijke brand van de hoeve, aan alles wat verleden is en
wat nog komen zal, aan alles wat nu van elkaar gescheiden
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wordt door die naderende, gewichtige gebeurtenis, die rijzen zal, stevig en hoog, als
een baken op zijn levensbaan...
Daar hoort hij 't geluid van een roepende stem, ginds, op het hoevetje.
Het is de stem van Rosa. Zij roept naar Pol, die hier ergens op het land moet zijn:
- Pol!... Pol!... waar zijt ge? Er is iemand om u te spreken!...
Ook op zijn vroegere aartsvijand kan Jan niet boos meer zijn. Onverschillig hoort
hij nu uitroepen die naam, waarvan de enkele klank hem destijds van woede kon
doen sidderen. Een kalme glimlach op 't gelaat, vordert hij langzaam zijn weg, langs
de grasstrook, in de schaduw van de elzestruiken, die het weelderig korenveld
omsingelen. En even lacht hij stil bij de gedachte dat hij nu zó goed genezen is, zo
kalm en vreedzaam, bereid om te genieten van 't geluk, dat het leven hem nu schenken
zal.
- Pol!... Pol!... Zijt ge daar niet? Er is iemand om u te spreken!
De stem, die harder klinkt, schijnt nader te komen, in de richting waar hij zich
bevindt. Hij zelf heeft Pol daar eventjes gezien, een honderdtal meter van daar,
langzaam bezig met leeuwetand uit te steken, voor de konijnen. Het verwondert hem
dat hij geen antwoord geeft; hij vraagt zich af of hij zelf niet zou antwoorden. En
even houdt hij stil, zich op de tenen richtend om over het koren heen te kijken, als
eensklaps, aan een kromming van de grasrand, Rosa zelf vlak vóór hem staat.
- O! roept hij instinctmatig; en hij schrikt haast, om 't onverwachte van de
onmoeting. En ook zij slaakt een dof gilletje van bijna angstige verrassing. En even
blijft zij hijgend palstil staan, terwijl ze, rood van emotie, met een stamerende stem
vraagt:
- Hebt ge Pol hier niet gezien, nonkel Jan? Er is daar een jongen uit de buurt die
hem duiven komt verkopen.
't Is vreemd met Jan. Zijn houding, zijn blik, zijn gebaren, alles in hem blijft
uiterlijk kalm. En toch, zodra hij haar gezien heeft, zó onverwacht, zó verrassend, is
zijn hart begonnen te hameren dat hij er haast onder stikt, terwijl zijn geest
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als door een nevel wordt omsluierd. Hij ziet haar bijna niet, hij hoort bezwaarlijk de
klank van haar stem, hij begrijpt niet wat ze zegt. En 't is of de emotie, die hij ook
bij haar voelt, de zijne nog verergerde. Dat duurt zo enkele seconden, in een groot,
benauwd stilzwijgen. Dan wordt het iets heel zachts in hem, iets heel teder en
verzoenend zachts, dat hem almachtig sterk, maar ook zo zoet, zó heerlijk zoet tot
haar aantrekt. Onverschillig, zo heel koud-beleefd onverschillig kan hij toch met
haar niet wezen; daarvoor is er teveel tussen hen voorgevallen. Maar ook voor niets
ter wereld zou hij thans ruw, hartstochtelijk ruw willen zijn. Hij weet zich zo geen
juiste rekenschap te geven wat of hij nu eigenlijk voelt en verlangt; het is zo iets dat
hij nog nooit aldus gevoeld of verlangd heeft, iets dat hij zomaar niet kan uitdrukken.
En onbewust blijft hij op haar vraag het antwoord schuldig, terwijl hij, werktuiglijk,
als weet hij ook niet wat hij doet, met uitgestrekte handen tot haar nadert, een zacht
strelende glimlach in de ogen.
- Rosa, zegt hij, [en zijn stem hapert, als in zijn keel geschroefd] Rosa,... [en
eensklaps voelt hij duidelijk wat hij verlangt, terwijl de streling van zijn ogen bijna
smekend wordt] Rosa,... ik wou zo graag... o,... zo graag eens een kus geven... een
enkele keer maar,... zo heel, heel zacht en broederlijk,... zonder hartstocht,... uit grote,
diepe genegenheid,... één keer, Rosa,... één enkele keer,... de eerste en laatste keer
van mijn leven...
En in zijn zacht-onweerstaanbare inpulsie heeft zijn arm haar bijna reeds
omstrengeld, als zij, eerst roerloos-onthutst, plotseling achteruitwijkt, de angst in de
ogen, de handen in sidderende verdediging uitgestoken, ineens weer overweldigd
door de herinnering van 't verleden, terwijl zij met een dringende, schor-trillende
stem antwoordt:
- Neen, neen, nonkel Jan! Neen, neen, neen! Blijf stil, nu! Dat moet nu uit zijn
tussen ons! Waar is Pol? Zeg mij waar Pol is!
Zij begrijpt hem dus niet, zij legt verkeerd zijn gevoelens uit, en dat kwetst en
ergert hem diep. Iets woelt in zijn binnenste, dat er even weer wekt de kwade gisting
van 't verleden, eensklaps zó diep en kwellend, dat het gaat bruisen
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in zijn hersenen en walgen in zijn keel, of 't vreemd verschijnsel van fysieke
ongesteldheid, waaronder hij vroeger zo vreselijk geleden heeft, hem weer zou
overweldigen.
Zij bemerkt die ontsteltenis in zijn ogen en wordt er nog banger door. Zij wordt
ineens zó vreselijk bang, dat ze begint te sidderen door al haar ledematen en dat haar
tanden klapperen, terwijl zij verwilderde blikken om zich heen slaat, alsof ze vluchten
wou.
Maar weer krijgen zijn ogen hun zacht-strelende uitdrukking en dat stelt haar een
weinig gerust. Uit al zijn macht heeft hij zich weer beheerst. Hij wil en zál niet slecht
zijn, nu. Hij wil alleen genegenheid en verzoening, en wederzijds vertrouwen, en
een kus van broederlijke vriendschap. En zachtdringend komt hij weer tot haar, met
smekend uitgestrekte handen en tranen in de ogen haar vragend, als een aalmoes die
dan alles goed zal maken:
- O, Rosa, om Godswil, één keer, één enkele enige keer? Eén enkele zachte
vriendschapszoen en dan voor altijd rust en vrede! Doe het, ik smeek u! Kan ik het
helpen dat ik u zo vurig bemin! dat ik van u iets wil, die kus, als een bewijs dat ik u
ook niet volkomen onverschillig ben. Die kus! Die kus! Niets dan die enige kus en
voor altijd zal ik u met vrede laten! O, doe het, 't is zo weinig wat ik vraag! Doe het,
voor ons beider geluk! O, doe het! Doe het toch!
En plotseling, met de snelheid van het weerlicht, met een snelheid en een kracht
waarvan hij zichzelf geen rekenschap geeft, grijpt hij haar met zijn beide handen bij
de beide polsen, trekt haar tot zich met sidderende hartstocht, en tracht haar op de
mond te zoenen.
Uit al haar macht gooit zij hem weg, wendt het hoofd af als in afkeer, en roept
dringend:
- Neen, nonkel Jan! Neen, zeg ik u! Ik wil niet! Ik wil niet! En in haar
onberedeneerde angst, terwijl hij haar opnieuw poogt aan te halen, wordt zij eensklaps
overdreven boos, en verdedigt zij zich hardnekkig, schoppend, klauwend, bijtend in
zijn handen, roepend met een stem die schor wordt van woede:
- Maar laat me dan met rust, gij schurk! Ga, naar mijn zuster als ge 'n vrouw moet
hebben! Laat me met rust, zeg ik
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u! Laat me, of 'k roep om hulp, zo luid ik kan!
Met een vreselijke vloek laat hij haar los, verwilderd, hijgend, bevend onder de
belediging, die hem treft als een oorveeg. En in de razende toorn, die hem plotseling
naar de hersens holt, grijpt hij opnieuw haar polsen vast en drukt die nu zo vreselijk
ruw, dat haar een gil van foltering ontsnapt, terwijl zij, worstelend om zich los te
maken, hem uit al haar macht en al haar woede deze uiterste belediging toesnauwt:
- Maar laat me dan los, gij lelijke Schoppenboer1.! Aïe! laat me los! Aïe! aïe! Pol!
Pol! Hulp!... Hulp! Hulp!... Hij vermoordt mij!... Hij... vermoordt mij!
De laatste klanken sterven weg in een gegrol van worging. Plotseling, onder die
opperste belediging, bezit Jan zichzelf niet meer. Hij is geen mens meer, hij is een
wild beest. En met de wreedheid van een beest heeft hij haar omver gegooid in 't
hoge koren. Het is te laat, nu; ditmaal zal ze bezwijken. Ze zál de zijne wezen, levend
of dood. En onder de vertienvoudigde macht waarmee hij haar vasthoudt, kan zij
reeds geen tegenstand meer bieden en wordt zij eindelijk de zijne, als eensklaps, om
de hoek van 't korenveld, een man hijgend komt aanhollen.
't Is Pol, die, buiten adem, zijn vrouw ter hulp snelt.
Hij steigert vóór het vreselijk schouwspel, als door een slag op de borst in zijn
hollen geremd, deinst even, dof gillend, met vervaarlijke ogen, twee stappen
achteruit... En plotseling, in een schok van impulsie, met een kreet die briest over de
wijdte van de velden, heft hij met zijn beide handen de spade op die hij onder zijn
arm droeg, en ploft ze, uit al zijn macht, op Jans schedel neer.
Het bonst als een hamer op steen, terwijl het bloed hoog opspat, gemengd met
stralen wit-kleverig dik. En zonder een kreet, met een kreunende zucht, rolt Jan in 't
koren op de rug, instinctmatig de beide handen op zijn vermorzeld hoofd drukkend,
terwijl Rosa, met een afschuwkreet, weer opspringt.
Zij vliegt naar Pol, om hem de spade uit de hand te rukken, maar 't is te laat, reeds:
voor de tweede maal glinstert zij

1.
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neer in een diagonaal weerlicht van blauwblinkend staal, dat dwars door de keel van
de stervende gaat boren. Zó ruw is de slag, dat het hoofd, bijna van de romp
gescheiden, met een afschuwelijke draaiing van de brekende ogen, tegen het ijzer
aanknikt.
Verwilderd, dan, hollen zij beiden op een afstand, lijkbleek, in stomme schrik hun
slachtoffer aanstarend. En plotseling slaat Rosa haar beide handen tegen de slapen
en barst zij los in een afschuwelijk huilend geschreeuw, terwijl Pol, sidderend als
een riet, met zijn spade, waarvan het bloed afdruppelt, nog in de hand, haar dringend,
in schor-trillende woorden smeekt:
- Zwijg!..! Zwijg toch!... En help me! Misschien is hij niet dood,... misschien
kunnen wij hem nog redden...! Kom,... kom, zeg ik!... O, kom!... Kom toch!...
Hij grijpt haar bij de hand, sleurt haar mee, dreigt haar te worgen, indien zij niet
wil zwijgen. Maar juist als ze op 't punt zijn over het slachtoffer te buigen, is 't als
een schok, die hen beiden, in een kreet van afgrijzen, weer achteruitslaat. Een laatste
maal, als voelde hij, dwars door het sombere van de doodsstrijd, zijn aartsvijanden
komen, heeft Jan de bovenmenselijke kracht nog zijn hoofd te bewegen en zijn ogen
half te openen. En, in die uiterste blik van scheidend leven, liggen zóveel haat en
woede, en zo'n kracht en zo'n wraak, dat beiden er gillend voor vluchten, dwars over
sloten en door velden, het angstzweet op het lijf, vervolgd als door een nachtmerrie,
schier zinneloos van schrik onder het paroxisme van hun foltering...
Roerloos op de rug gestrekt, ligt Jan in 't hoge koren. Gekreukt, vertrapt liggen de
groenblonde aren om hem heen geslingerd en gestrengeld, met de vernielde,
rood-en-blauwe bloemen...
In trage stralen stroomt het bloed over zijn rechterwang. Het stolt zich in een
donkerrode plas, vlak bij de mond, die, half open, scheef tegen de grond aanligt, als
in benauwd ademhalen...
Dieper in het koren, tussen de recht gebleven aren, staan de frisse bloemen
weelderig te schitteren. Een zwarte vogel
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vliegt voorbij, laag over 't veld, in schuins ijlende vlucht en scherp trillend gegil. En
dan wordt alles weer zó stil, zó heerlijk, onder de zonnige hemel van azuur, gevlekt
met witte wolkjes.
Men hoort opnieuw, op korte afstand, in de weiden, het vreedzaam slijpen van de
zeis.
In de verte, uit het donkergroen van de hoge gewassen, weergalmt het
dromerig-geritmeerd gezang van weduwaal en koekoek.
In de heerlijke boomgaarden rijpen de vruchten.
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I
's Ochtends had zich nog schuchter een zonnestraaltje vertoond tussen de wolken,
maar met de middag was weer alles grijs geworden, eentonig grijs van kil-vochtige
hemel, alsof 't de droefheid zelf van die dag van rouw was, die zo loomdrukkend
over de aarde hing.
Allerzielendag! Die dag, waarvan de uiterlijke rouw zich in de grote steden slechts
op de kerkhoven en hun onmiddellijke omgeving vertoont, verspreidde hier, over
dat afgelegen plattelandsdorp, zijn echt lugubere stemming van dood en
nooit-meer-weerzien. In de straat het dof gegons van de voorbijgaande dorpelingen,
als kudden zich begevend naar de kerk; in de kille, grijze lucht het onophoudend,
zwaarmoedig-gelui van de klokken, galmend als-de klaagstemmen van lijdenden en
stervenden...
De triestigheid van buiten binnendringend in de huizen met de vroeg invallende
najaarsschemering; de geest van de levenden gekweld door de obsessie van de
overledenen, die als het ware nog eens weer over de aarde komen zweven, herinnerend
aan de broosheid van 't bestaan...
Roerloos in zijn leunstoel uitgestrekt, de voeten voor het vuur, het boek, waarin
hij niet meer las, opengebladerd op zijn knieën, en de ogen naar het raam, waardoor
hij de naakte bomenkruinen van de tuin ontwaarde, zat Robert in diepe mijmeringen
verzonken.
Vage gepeinzen, bespiegelende terugblik in 't verleden, gemengde sensaties van
zachtheid en van weemoed, grijstreurig en zwaardrukkend soms, als de triestige
atmosfeer waaruit zij schenen op te wasemen.
Hij ook dacht aan zijn lieve doden, aan zijn ouders, nu drie en vier jaren overleden.
Hun bleke, stille schimmen zweefden zacht-weemoedig voor zijn geest, in loutere
tederheid
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van goedheid en verzoening, voor altijd in zijn nagedachtenis bevrijd van 't pijnlijk
bittere van de vroegere strijden. En ia verbeelding leefde hij weer mede hun eentonig
en geregeld buitenleven.
Het waren geen vrolijke jaren geweest. Het waren jaren geweest van zeer veel
droefheid en ontstemming soms, omdat hij er niet toe besluiten kon, evenals zijn
oudere broeder Alfred, in de aanzienlijke fabriek van zijn vader een betrekking te
zoeken. Lang had het geduurd vóór mijnheer La Croix, moe van 't herhaald en
vruchteloos aandringen, erin had toegestemd dat hij zijn onderbroken studiën weer
hervatten zou. Maar 't was toch eindelijk gebeurd, en er was trots en vreugd geweest
in huis, toen hij, vier jaar later, na schitterende examens, met de beide diploma's van
doctor in de rechten en kandidaat-notaris terugkwam. Wat dan...? - Notaris! notaris!
had zijn vader dringend geopperd. Maar Robert zelf was veel liever advocaat
geworden in een grote stad dan notaris op een dorp. Hij kon maar niet wennen aan
het buitenleven; hij voelde er zich misplaatst, hij leed er onder de bekrompenheid
van de omgeving. En nogmaals was er strijd geweest. Korte strijd, helaas! want vóór
hij iets beslist had was zijn vader plotseling gestorven.
Met zijn diep, fijngevoelig hart trok hij zich die dood aan, als had hij er schuld
aan; en in zijn wroeging mengde zich een soort van zwakheid, waardoor zijn verdere
ontwikkeling belemmerd en zijn toekomst opnieuw gedesoriënteerd werd. Zijn
moeder, sinds jaren ziekelijk en door de dokters opgegeven, had maar één verlangen:
haar kinderen, haar klein, intiem familiekringetje zo lang en zo dicht mogelijk om
zich heen te houden. Het egoïsme van de ouderlijke liefde was in haar verscherpt
nog door het intuïtief besef van haar ongeneesbare ziekte, dat aan elke scheiding,
hoe gering ook, onmiddellijk de gedachte van nooit-meer-weerzien en dood verbond.
Had zijn vader geleefd, zeker zou hij, ondanks veel tegenkanting, zijn verlangen
hebben doorgevoerd; maar hij aanbad zijn moeder en voelde niet de moed haar laatste
jaren door die zware droefheid te vergallen. Hij sprak niet meer van weggaan, hij
bleef bij haar, haar omringend met zijn tere zorgen en zijn liefde, tot het uur waarop
ook zij voorgoed

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

903
de ogen sloot...
Toen was hij vrij. Toen kon hij eindelijk doen wat hij wilde zonder iemand te
bedroeven. Maar, zonder dat hij 't zelf vermoedde, had hij zich langzamerhand aan
zijn eerst gedwongen levenswijs gehecht. Van lieverlede hadden zijn levensopvatting
en zijn illusies zich gewijzigd; hij had het buitenleven liefgekregen, hij had er
onbewust genoten van de grote vrijheid in de wijde ruimte, van de gezonde lucht,
van de zenuwstillende rust van de verre, kalme horizonnen. Hij had er de Natuur
leren kennen en bewonderen, hij was van lieverlede in Haar zijn eigen leven en
identiteit gaan voelen. De bomen, de bloemen en de vogels van hun tuin, de velden
en de bossen in de omtrek, en zelfs de huizen en de mensen van zijn dorp, het waren
langzamerhand allen bekende en bezielde wezens geworden, het waren zijn vrienden
geworden, van wie het bestaan zich met het zijne had dooreengeweven, in elke dag
verder afwijken van zijn vroeger ideaal. Hij voelde plotseling, in onthutste verbazing,
dat hij niet graag meer weg zou willen van die plek waar hij zo lang ongaarne had
geleefd, dat hij nu lijden zou door weg te gaan, zoals hij eertijds had geleden door
te blijven.
Hun ouders hadden hem en zijn broeder een mooi vermogen nagelaten, en daar
hij dus niet dadelijk hoefde te werken voor zijn onderhoud, besloot hij nog een tijd
te wachten vóór hij zich een betrekking uitkoos. Het was een soort lafheid in hem;
en toch was 't ook een uiting van geweten, dat hij voorlopig liever niets zou doen
dan iets aan te vangen waar hij zich niet meer geschikt voor voelde; dat hij nu
eensklaps moeilijk werd in de keuze van zijn levensdoel, omdat dat doel, hoewel
nog onbestemd, nu hoger, dieper, nobeler wezen moest, dan dat waarmee hij zich
eerst tevreden wilde stellen.
En naast Alfred had hij geleefd een kalm, betrekkelijk gelukkig leven. Een
voorlopig en eigenlijk onbevredigd leven, dat zeker spoedig moest en zou veranderen,
zodra als hij voorgoed zijn ware richting zou gevonden hebben, maar niettemin een
krachtig leven in zover, dat het hem, in afwachting van wat het worden moest, van
verkeerde, voor hem ongeschikte wegen afhield.
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Ondanks het sterk verschil van hun karakters, voelde hij voor Alfred een grote, echt
broederlijke genegenheid. Hij waardeerde juist in zijn broeder datgene wat hemzelf
ontbrak: de gelukkige, gelijkmatige, haast nooit verstoorde opgeruimdheid van
gemoed, het kalm tevreden zijn met de wereld en zijn eigen lot, het niet te hoog zijn
eisen of zijn idealen stellen, het niet verlangen naar het onbereikbare, het niet gekweld
zijn door het onbegrepene; een geest, wel eens wat te los-sceptisch en profaan, maar
toch, in de grond, naïef en fris als van een kind nog, en vooral een hart van ware,
trouwe goedheid en van mildheid, zonder het minste, geheime schuilhoekje van
achterdocht of afgunst...
Want, in zijn eigen ziel, zelfs in de zachtste uren, knaagde steeds een worm van
ontevredenheid en twijfel, in rusteloos smachten van zijn sterkere levenskrachten
naar het hoogheerlijk leven dat hij nog niet had bereikt.
O! een levensideaal te hebben, groot, hoog en helder als een reddingsbaak in
donkere nacht! een licht van hoop en toekomst dat men aldoor stralen ziet en waar
men aldoor, aldoor recht op aanhoudt! Waarom had hij dat niet, wijl allen om hem
heen het toch in meer of minder hoge maat schenen te hebben? Waarom, als grote
en edele gedachten in hem opbruisten, de beste krachten van zijn geest en lichaam
ter uitvoering eisend, waarom kwam telkens weer in hem die treurige onttovering,
roofster van de heerlijke illusies, vernielster van de moedige besluiten? Zou het dan
eenmaal zo hoog, zó hoog komen te staan dat hij het nooit bereiken kon, zijn nu nog
onbekende ideaal? Of was er soms geen zelfvertrouwen noch volharding meer in
hem, en ook geen hoop, en geen geloof, geen liefde? Was hij wellicht zó zwak en
zó karakterloos, dat er voor hem geen duidelijk ideaal bestond?...
Langzaam, met een zucht, keerde hij zich in zijn fauteuil half om, en reikte de
hand uit naar een brief, die open op de tafel lag. Moedeloos, een triestige verveling
in de blik, las hij er nog eens het slot van over:
- Ja, oude schoolmakker en vriend, die zich wellicht weinig meer van mij herinnert,
dát wilde ik u vragen: u bij ons aan te sluiten in de nieuwe, heftige en heldhaftige
strijd; uw
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geestes- en lichaamskrachten voor de goede zaak te pand te stellen; moedig met ons
te streven naar het edel doel bevat in onze leus: ‘Alles voor Vlaanderen! Vlaanderen
voor God!’ Vrijheid en verheffing van ons diep gezonken en vernederd volk; de
hoogste vrijheid, de hoogste verheffing: zoveel mogelijk materiële welstand en geluk
voor de nederige hier op aarde, en dat wat de wereld hem niet geven kan, gevoeld,
geloofd, gevraagd aan en in God!...
- Maandag aanstaande, Allerzielendag, kom ik in uw buurt. Ik kom er namelijk te
Amertinge als reporter van ons strijdblad De Christelijke Volkspartij, de door de
Gentse socialisten belegde volksmeeting bijwonen. Ik hoop u daar te ontmoeten om
verder samen de gewichtige zaak te bespreken. Mocht ik echter dat genoegen niet
hebben, dan ben ik van plan u na de meeting, te Vannelaar, in uw huis te komen
opzoeken. Maar ik reken er eigenlijk wel op dat gij naar Amertinge komen zult. Het
is maar drie kleine kwartiertjes van Vannelaar af, en wat gij er zult horen en zien
kan niet anders dan u zeer interesseren.
Tot maandag, dus, in elk geval. Vriendschappelijke handdruk van uw steeds zeer
toegenegen
Louis Chattel.
Met een langzaam gebaar legde Robert de brief opzij en verzonk weer in zijn stille
mijmeringen, de blik starend gevestigd op de triestig-grijze hemel.
Die brief, voor drie dagen ontvangen, had in Robert diepschuilende gevoelens
aangeroerd. Hij herinnerde zich zeer goed Chattel, de onverbeterlijke enthousiast,
steeds klaar om voor iets nieuws in geestdrift te ontvlammen, en 't ogenblik daarna
even gemakkelijk ontnuchterd en onttoverd; maar sinds de laatste jaren had hij van
hem niets meer gehoord, en wist alleen dat hij te Brussel woonde, waar hij een
betrekking aan een ministerie had. En nu trof en ontroerde 't hem, schoon het hem
anders niet verbaasde, zijn veranderlijke oud-schoolkameraad, die destijds een sterke
hekel had aan politiek, volop in de politieke strijd terug te vinden. Evenals aan vele
superieure geesten, had de politiek aan Robert tot dustoe slechts afkeer ingeboezemd.
Het laag ge-
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knoei, de leugen en 't bedrog, de egoïstische ambitie, de middelmatigheid, of algehele
onbeduidendheid van velen die er zich mede bemoeiden, hadden in hem verduisterd
en bedorven wat er waarlijk hoog en edel in kon zijn. Zeer langzaam slechts, na jaren
levensondervinding, opmerking en studie, waren zijn ideeën dienaangaande zich
gaan wijzigen, tot hij eindelijk, zo niet een juiste, praktische visie, dan toch wel het
ideaal besef van een hoger verheven politiek had verkregen. En hij, die zo innig naar
een hoog en edel levensideaal streefde, had, meer dan eens, een aanlokkende bekoring
in zich voelen opkomen, maar zonder er ooit gevolg aan te durven geven, juist omdat
zijn ideaal te hoog stond, omdat hij, tot het vervullen van de grote eisen, welke zijn
geweten hem zou stellen, zijn krachten nog niet opgewassen voelde.
En toch, hij wist en voelde 't wel, beter en sterker dan Chattel, al had hij tot nog
toe buiten alle politieke woeling geleefd, het uur van de ‘heftige en heldhaftige strijd’,
zoals zijn vriend het in de overdrijving van zijn nieuwe hartstocht grootsprakig
noemde, was aangebroken. Er woei iets over 't land, komend van ver, uit verre grote
steden, iets dat tevens grote smart en grote vreugde zou aanbrengen, iets dat langzaam
maar zeker tot de meest verwijderde en achterlijke oorden doordrong, in een
overweldigende kracht van algemene levensherschepping. Het zweefde in de
atmosfeer, het was een stroom, een maalstroom, die alles zou omverwerpen of
medeslepen. En hij dacht dat Chattel, levend midden in de roes van de beweging,
midden in de drukte van een gedachtenwoeling, waarvan hij, Robert, in zijn
afgezonderd kringetje verstoken bleef, ten slotte toch gelijk kon hebben, en dat het
haast zijn plicht was een actief deel te nemen in een strijd, die zijn eigen gedachten
vooruitzette en verdedigde.
Eensklaps stond hij op. Waarom zou hij het inderdaad niet doen? Waarom zou hij
tenminste niet gaan luisteren naar die meeting, de eerste van haar slag, die, in 't
vooruitzicht van de aanstaande kiesstrijd, te lande werd gehouden? Hij kon toch zien
en horen, zonder zich voorlopig tot iets te verbinden. Wellicht zou het bijwonen van
dat schouwspel
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vele bezwaren bij hem opheffen. Wie weet of hij daar niet ineens zijn zolang
tevergeefs gezochte levensideaal en levensdoel zou vinden?...
Het was reeds over vier, en tegen vijf zou de meeting beginnen. Hij had nog maar
juist de tijd om er voor de aanvang te zijn. Met haast trok hij laarzen en overjas aan,
liet aan de meid een boodschap voor zijn broeder, die uit rijden was, en vertrok.
Al spoedig had hij het bewoonde dorp verlaten, en volgde, huiverend van kou,
met opgezette kraag, de bochtige, brede landweg, die tussen vlakke velden van
Vannelaar naar Amertinge slingert. En weer greep hem, zwaar-drukkend, de sombere
narigheid van die dag van rouw en weemoed aan.
Wat gaven zij een indruk van verlatenheid en treurnis, die naakte wintervelden,
eentonig groen van raaploof, of eentonig bruin van omgewoelde akkers, gesluierd
in de grijze mist als in een ijskoud lijkkleed! Wat galmden zij luguber, die zwaar
dreunende klokken, in onverpoosd gelui alom over het doodse, wijde veld! Wat
klaagden zij het akelig uit, het somber sjouw-en-desolatie-leven in die hutten en die
hoeven nauwelijks nog zichtbaar in de grauwe schemering, verloren als vergeten
eilandjes, midden in een grenzeloze zee!
Een zee!... een doodse zee van smart en van ellende, zó leek het triestig
Vlaanderenland. Zijn vroegere weelde was in dorre armoede veranderd, zijn diep
gezonken en verslaafde volk week aldoor achteruit naar de vernieling, naar de
vergetelheid van 't graf. 't Was of de doden op die dag van rouw langzaam hun
lijkkleed uitspreidden over de nog levenden, en of dat akelig gelui van de klokken
nu de klaagstem van de overledenen zelf was, die de nog triestig-overblijvenden hun
doodvonnis verkondigden.
O! zou het dan toch moeten uitsterven, het heerlijk Vlaanderenland! Was alle
levenskracht nu uitgedoofd in dat eenmaal zo moedig, dapper volk! Zou er niet één
meer kunnen opstaan, één enkel, sterk genoeg om zijn land nog te redden, om 't met
geweld te rukken uit zijn doodsslaap, om uit elkaar te zwepen, met een forse zwaai
van grootheid, die zwaarbenauwende doodsnevelen!...
Met vlugge, vaste tred nu, schreed hij in de kille schemering
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voort. Er kwam een opgewondenheid in hem; er kwam in hem een groot en teer
gevoel van solidariteit en liefde voor zijn te lang rampzalig en vernederd land. In
hem toch was er nog een schat van ongebruikte, onbegrensde levenskrachten; in
hem, ondanks menig uur van moedeloosheid en van vertwijfeling, was 't nog zo ruim
voor jeugdig-frisse illusies, dat voelde hij nu plotseling weer in forse opgewektheid
tot de strijd. En 't was of hem langzaam een pak van het hart werd genomen, alsof
de ontzenuwende chaos van duisternis, waarin hij sinds zo lang verloren ronddwaalde,
van lieverlede zich in zachter en helderder tinten oploste, wegdrijvend als fantomen
de benauwde nevelen, wijd openvloeiend met de kracht van een brede, meeslepende
stroom, naar een meer en meer duidelijk wordend doel, naar een grootse uitstraling
van heerlijkheid, opglinsterend in de verte, ginds, heel, heel in de verte, als een
visioen van hoog en puur geluk.
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II
't Was in de danszaal van De Arend, een herberg, aan het uiteinde van 't dorp. De
drie vlieringraampjes, half dichtgestopt met stro, daar waar ruiten ontbraken, lieten
nog slechts met moeite iets van 't schemerig daglicht door, maar aan de balken van
het spitse pannendak had men lange zinkdraden gehecht, waaraan drie aangestoken
lampen hingen, waarvan de stomende pitten het tamelijk ruime vak in een
grauw-rossig, nevelachtig schijnsel hulden.
De zaal was reeds met een drukke menigte bezet toen Robert er binnenkwam,
maar de meeting was nog niet begonnen. Er heerste slechts een verward geraas van
uitroepingen en gesprekken, van glazengerinkel en voetengeschuifel, storend
opstijgend met de scherpe tabaksdamp uit de pijpen en de vieze walmen van de op
de grond gespatte drank. En in de halve duisternis en het lawaai onderscheidde Robert
eerst niets dan één chaotische beweging van donkere gestalten en hoofden, toen hij
zich eensklaps op de schouder voelde kloppen, en, 't hoofd omwendend, een jonge
man, lang van gestalte, met bruine baard en lorgnet, glimlachend en met uitgereikte
hand vóór zich zag staan.
Even verwonderd aarzelend keek Robert hem aan. En eerst nadat de vreemdeling
verbaasd had uitgeroepen: - Wat, ben ik dan zo veranderd, dat ge mij niet meer kent!
herkende hij Chattel, en drukte hem de hand, lachend, met van verrassing kleurende
wangen antwoordend:
- Ah! sapristi! Chattel! Neen, waarachtig, nooit had ik u met die baard en dat
lorgnet herkend! En warm schudden zij nogmaals elkanders hand, in een oprechte
vreugde van vriendschap en elkander wederzien.
Een binnendringende groep duwde hen dadelijk ruw opzij, tegen de rechterwand,
waar zich een lange houten bank be-
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vond, reeds bijna heel bezet met boeren die er opgeklommen waren.
- Kom hier! riep Chattel, insgelijks op de bank springend. - Hier vandaan zullen
wij alles uitmuntend horen en zien! En zodra als Robert naast hem stond greep hij
hem jubelend van verrukking bij de arm:
- Ha! wat ben ik blij dat ge gekomen zijt! Ik dank u, hoor, van ganser harte!
En hij wou doorgaan met praten, de stem verheffend in zijn opgewondenheid en
in het toenemend lawaai, toen achteraan in de zaal een belletje klingelde, en een forse
stem om stilte vroeg, terwijl een man, vlak onder een van de lampen, eensklaps boven
op een tafel sprong.
Een soort van deining woei in dof geraas over de hoofden, en als bij toverslag
werd alles plotseling zeer stil, terwijl aller ogen zich op de als 't ware uit de grond
gerezen onbekende gingen vestigen.
Het was een man van een dertigtal jaren, klein, sterk gebouwd, bleek van gelaat,
met zwarte, rechtopstaande haren en strak starende, ongewoon fel glinsterende zwarte
ogen. Men voelde dadelijk in hem de hardnekkige apostel van het vaststaand
denkbeeld, de onverschrokken strijder, rotsvast in zijn sterke zelfbewustheid en zijn
zelfvertrouwen, bekwaam zijn mening en geloof met de uiterste wilskracht te
verdedigen. Haastig, terwijl hij reeds begon te spreken, fluisterde Chattel aan Robert
zijn naam: Kappuijns, de vermaarde Jan Kappuijns, het hoofd van de Gentse
socialisten. En Robert keek en luisterde, met innige belangstelling.
De stem van de spreker galmde in de stilte, zó duidelijk, zó helder, dat zelfs de
minste woorden tot het verste eind van de met toehoorders opgepropte zaal werden
gehoord. Zonder haast, in korte, scherpe zinnen, waarin geen overbodig woord gezegd
werd, waarin alleen de feiten werden aangehaald, brutaal doeltreffend in hun sobere
welsprekendheid, zo verkondigde hij aan zijn ruw auditorium de socialistische leer,
de eerste beginselen van de leer, in de grote steden reeds honderden malen door de
werklieden gehoord, maar hier nog volkomen nieuw en van aard om krachtig op de
geesten in te werken. Geen deskundige redeneringen,
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geen leer van gedachten of bespiegelingen, alleen sterk ingrijpende voorbeelden,
heftige contrasten genomen uit zijn directe omgeving, voorbeelden en contrasten,
die, met zijn van lieverlede luider opgalmende stem, in de halfduistere ruimte
weerklonken als de opstandskreten zelf van het onderdrukte volk, dat eindelijk, in 't
besef van eeuwenlang onverdiend geleden smaad, zijn eeuwenlang miskende rechten
kwam eisen.
En toch, zij allen die daar stonden, sidderend onder de woorden van de spreker,
uitten geen weerklank, geen applaus, geen kreet. Maar zij voelden en begrepen. Zij
begrepen, duister en verward nog, en zij leden onder hun begrijpen. De bijtende
woorden van de volkstribuun, de diepe, onweerlegbare waarheid die zij erin voelden,
zijn heftige gebaren, zijn fonkelende blikken, zijn hardnekkige drift van sectaris,
geketend aan het vaststaand denkbeeld, dat alles woelde in hun binnenste afgronden
van nog nooit vermoede voelkracht en gewaarwordingen om. 't Was of ze, voor de
eerste maal van nun leven, hun innerlijk wezen voelden ontwaken; of ze voor 't eerst,
bij de gloed van een groot angstwekkend licht, in smartvolle verbijstering, hun
eeuwenlange slaafsheid aanschouwden.
En roerloos naast Chattel op de houten bank tegen de muur geleund, nam Robert
met stijgende emotie en belangstelling het schouwspel in zich op.
Letterlijk waren de ruwe toehoorders door de woorden van de volkstribuun
betoverd. De halzen waren naar hem uitgerekt, de halfopen monden ademden de
klank in van zijn stem, de starre ogen stonden als het ware op zijn aangezicht
gespijkerd, terwijl een uitdrukking van diepe, vrome, bijna bang-eerbiedige aandacht
over de ruwe, rimpelig-bruingebrande tronies zweefde. Somtijds, bij een scherp
treffend beeld van de spreker, deed een deining, met een dof geraas van
eenstemmig-voelen-en-begrijpen, wild de hoofden en de schouders heen en weer
slaan, als bomentoppen door een windbui in elkaar gezweept; soms steeg één enkele
stem uit het halfduister op, dof slakend in een korte kreet, het uitbarstend gevoel van
een te sterke, individuele emotie. En onophoudend drongen nog nieuwe bezoekers
naar binnen,
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weldra zo vreselijk op elkaar geperst dat de glazen deur tussen de gelagkamer en de
danszaal niet meer dicht kon, belemmerd door een groep kinkels met pijpen, die heel
en al de doortocht onmogelijk maakten.
En, wat Robert meer en meer trof en impressioneerde, was telkens weer de strakke,
haast benauwde collectieve kalmte van dat auditorium. 't Was of de visie van geluk,
hun door de spreker voorgetoverd, hun eerder angst dan vreugde inboezemde. Was
het ideaal dan te groot, te hoog voor hen? Voelden zij de verwezenlijking onmogelijk,
onbereikbaar? Of was er nog iets anders, iets nog onuitgesprokens, waar zij
vruchteloos op bleven wachten, waar zij vurig naar hunkerden en snakten, roerloos
hijgend van emotie? 't Was of er ondanks al het diep aangrijpende en ware van 's
sprekers woorden, toch nog een soort wantrouwig misverstand tussen hem en zijn
toehoorders bleef bestaan; 't was of er nog een afgrond tussen hen bleef gapen, of er
nog iets ontbrak, dat hier niet scheen te kunnen uitgesproken worden. Scherp voelde
Robert die leemte van heimelijk misverstand en onvoldaanheid, die drukkend scheen
te zweven over de ellendige, op elkaar geperste kudde, in de benauwde atmosfeer
van de akelige zaal; en van lieverlede kwam in hem een groot gevoel van liefde en
van medelijden voor dat rampzalig, lijdend volk, eensklaps zo machtig aangelokt
door een illusie van nog nooit gekend geluk, en dat toch niet de ware tolk kon vinden
om zijn eigen innigst-ontroerende gevoelens en verlangens uit te drukken.
En aldoor ging de spreker voort en somde hij hun grieven op, en zei hij wat hun
rechten waren, de van ouds miskende, verloochende rechten van de nederigen en de
armen. En bij 't aanhoudend horen van dat alles wat men hun ontroofd had en nu
weer moest veroverd worden, kwam er iets pijnlijk woeligs over de benauwde kudde.
Een doffe siddering trilde door de zaal, de deinende beweging van de hoofden werd
onstuimiger, enkele vrouwen, op de voorgrond, wendden driftig 't hoofd om, met
boze vlammenblikken in de donkere ogen. Ja, ja, dát tenminste was waarheid wat
hij nu zei, die vreemdeling, die stadsman welke zij maar half vertrouwden, die eisen
toch moesten gebillijkt worden: beperking van de
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arbeidsuren, hoger loon, voldoende en beter voedsel, behoorlijke huisvesting en
kleding, een spaarpot voor de oude dag. - Welaan, besloot de spreker, - dat alles en
veel meer nog, kunt ge nu bekomen, als ge maar weet goed gebruik te maken van
dat geduchte wapen, het algemeen stemrecht, dat wij, socialisten, na jarenlang lijden
en strijden, eindelijk voor u en voor ons allen hebben veroverd. Want gij zijt niet
alleen de Rechtvaardigheid, omdat gij eist wat u rechtmatig toekomt, maar gij zijt
ook de Macht, wijl gij de meesten in getal zijt. Telt ze maar eens op, man vóór man,
hier in uw omgeving, de armen en de rijken, de verdrukkers en de verdrukten! Zijt
ge geen honderd tegen één? Ach! denkt toch eens na, meer dan honderd tegen één,
en de Rechtvaardigheid met u! Hoe is 't mogelijk dat gij nog zucht in slavernij! Zijn
er dan geen mannen meer onder u? Is er dan geen bloed meer in uw aderen? Wordt
dan toch wakker uit uw doodsslaap! Hebt de moed te willen wat u toekomt! Strekt
uw armen uit en de Wereld hoort u toe!
Met die laatste heftige woorden, vergezeld door een heftig gebaar van zijn beide
armen, als had hij zelf de aarde met zijn handen willen vastgrijpen, sprong de spreker
van de tafel, en in de zaal was 't dadelijk, na een kort applaus, een dof gonzend gewoel
van dringen naar de deur om weg te gaan.
Te lang hadden zij daar op elkaar gepakt gestaan; te veel hadden zij daar in korte
tijd gehoord voor hun ruw-primitief begripsvermogen. Een trek van smart en droefheid
was op de neerslachtige gezichten, een uitdrukking van verwilderde emotie staarde
strak uit veler ogen. Want te langen laatste hadden zij de spreker toch niet goed
begrepen, en velen waren er die, in de grond van hun hart, al die kwellendontroerende,
ondanks alles tóch wantrouwen inboezemende voorspiegelingen van geluk en
welstand, liever niet hadden gehoord.
Het hoofd gebukt, in triestige kudden, zoals zij aangekomen waren, zo gingen zij
weer heen, met in hun hart het troosteloos-wrang gevoel van nu te weten dat zij
leefden onder de vloek van een onrecht, te zwaar om ooit door hun eigen krachten
omgegooid te worden. Zij voelden zich te gering,
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te suf, te zwak van hersens, te lang gedrukt onder de klauw van hun tirannen. De
macht van de Onrechtvaardigheid rees boven hen hoog als een toren, die hen nu nog
armzalig leven liet onder zijn overweldigende schaduw, maar die hen zou verpletteren
als mieren, op de dag dat hij omver zou storten. Neen, neen, zij konden niet, zij
durfden niet, nooit zou de voorspelling van de spreker zich voor hen verwezenlijken.
Zij waren voor eeuwig gedoemd de slaven van de grond te blijven, zoals hun
voorouders en ouders dat waren geweest, zoals hun kinderen dat zouden worden. Zij
waren de Boeren, de domme, onwetende Boeren, armzalig gevoed, levend in krochten
op het vochtig land, dag aan dag sjouwend en zich afbeulend voor degenen die hun
meesters waren en die zonder iets te doen in genot en weelde leefden: de Geestelijken
en de Heren; de Kerken en Kastelen!
Steeds onbeweeglijk op de bank tegen de muur geleund, het hart benauwd van
triestige emotie, zag Robert hun sombere, ononderbroken stroom naar buiten vloeien.
Zij liepen op elkaar gepakt als hopen slachtvee, het lichaam scheef vooroverhellend,
als aangetrokken tot die grond waarop zij al hun krachten moesten uitputten, alvorens
er voorgoed in te verdwijnen. Zij waren arm, zij waren vuil en lelijk, zij leken op de
beesten waarmee zij leefden en waarnaar zij roken; zij waren de paria's van 't leven,
de mens-dieren van de aarde. En in Robert kwam een gevoel van walging en van
schaamte, een afkeer van het mens-zijn, wijl hij dacht door welke diepe
onrechtvaardigheid de ene mens de andere zó ellendig onder de verdrukking houdt.
Het was de grote misdaad van de stand waartoe hij zelf behoorde, het riep om wraak,
om bloedige weerwraak en sombere vernieling!... Hij kon het treurig tafereel niet
langer bijwonen; hij voelde plotseling zijn eigen aandeel schuld in die aanstotelijke
misdaad van heel zijn maatschappelijke stand. Hij stapte van de bank en drong met
de menigte mee naar buiten, vergetend dat Chattel naast hem stond, gekweld door
wroeging en door medelijden, tot in de ziel vernederd door dat akelig schouwspel
van de vernedering van zijn eigen volk en ras.
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III
- Welnu, hoe vondt g' het? vroeg Chattel na enkele passen, toen zij, uit het gedrang,
buiten in de duisternis elkaar terug hadden gevonden.
En daar Robert, nog onder de indruk van 't schouwspel, niet dadelijk met zijn
antwoord klaar was:
- Hebt ge begrepen, voer hij voort, - wat de spreker ontbrak om werkelijk het hart
van dat volk te kunnen boeien, en hebt ge gevoeld welke edele taak is weggelegd
voor hem die dat wél zou kunnen?
- Ja, ik voel wel dat er veel te doen is, antwoordde Robert stil.
- Ach, kom, spreek er niet zo moedeloos over! riep Chattel eensklaps driftig. - De
strijd die wij, christelijke democraten, gaan leveren, is de nobelste strijd van deze
eeuw. Wij willen, door broederlijke liefde en geloof in God, zowel op materieel als
op moreel gebied, de verheffing en ontwikkeling bewerken van het allernederigste,
door alle eeuwen heen het meest verwaarloosde en mishandelde soort mensen: de
arme plattelandsbevolking. Ons ideaal staat zó hoog, en ons doel is zó nobel dat geen
hinderpaal, hoe groot ook, ons zou kunnen ontmoedigen. Maar wij zijn nog
betrekkelijk zwak omdat wij weinig in getal zijn, en wij behoeven hulp en bijstand.
Daarom vroeg ik u in naam van 't Brussels centraal comité om krachtig met ons mee
te werken. Wat ik mij vroeger van u herinner geeft mij de verzekering dat gij een
van de onzen zijt, dat ge niet anders kunt dan onze idealen als de uwe beschouwen.
Opnieuw liep Robert een poosje zwijgend naast Chattel, peinzend in de duisternis.
Een kille motregen viel nu mistig uit de sombere lucht, en in de verte galmde steeds
zwaarluguber het gelui van de doodsklokken.
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- Uw idealen zijn de mijne, sprak hij eindelijk, - en was 't niet dat ik zo'n afkeer heb
van alles wat naar gewone politieke partijschap zweemt, zo voegde ik mij misschien
bij u. Ik heb er al meer over gedacht, maar telkens weer was 't in mij...
Driftig en geërgerd viel Chattel hem in de rede:
- Ach, politiek! politiek! Wat heeft de politiek daar eigenlijk mee te maken! De
politieke kant is enkel bijzaak in die prachtige beweging. De hoofdzaak is en blijft
een nobel werk van rechtvaardigheid, van broederlijke, echt christelijke liefdadigheid.
De redding van ons arm Vlaanderen, eenmaal zo groot, zo roemrijk, nu nog zo mild
begaafd aan nooit geopenbaarde krachten, alleen dáárom is het ons te doen. De
vrijheid, de verlossing van ons diep ellendig volk, bedreigd met ondergang, niet meer
door één, maar thans door twee, even gevaarlijke vijanden: van de ene kant de tirannie
van de rijke uitbuiters, geholpen en gesteund door een onwaardige geestelijkheid,
die de goddelijke leer vervalst; en van de andere kant de tirannie van de nieuwe
leiders, van de socialisten, die bezig zijn ons volk te doen bukken onder het juk van
een leer, goed weliswaar in veel opzichten van stoffelijk belang, maar ten slotte toch
verderfelijk en verfoeilijk, in haar bekrompen materialistische negatie van die opperste
troost van de nederigen: 't geloof in God.
Hij animeerde zich, van lieverlede opgewonden door een sectarische geestdrift,
die hij zijn vriend, welke hij weer bij de arm had genomen, poogde mee te delen.
- Ach kom, bestond er wel, voor een ontwikkeld, knap, rijk, geheel onafhankelijk
jongmens als Robert, hogere missie, heerlijker ideaal dan die waartoe hij hem kwam
opwekken? Had men het recht werkeloos onverschillig de ellende en 't verval van
zijn eigen volk bij te wonen? Was het wel mogelijk, voor wie een goed en eerlijk
hart bezat, zich niet onweerstaanbaar mee te voelen slepen, in die edelmoedige
beweging van ware christelijke menslievendheid, welke zich niet alleen over het
kleine Vlaanderen, maar ook over de grotere landen: Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk,
Italië, tot zelfs over het materialistisch-democratische Amerika, en, met één woord,
over het hele Christendom ver-
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spreidde? Nog nooit had het menselijk hart voor een verhevener ideaal geklopt. Nog
nooit had het grootmenselijk geweten zó sterk en zó helder als nu zijn altruïstische
plicht beseft. 't Was als een goddelijke openbaring, men waande Gods eigen stem te
horen, die eindelijk de Mensheid tot het ideaal geluk van algemene broederlijke lief
de opleidde...
En, bij 't aanhoren van die geestdriftige woorden, voelde Robert zijn eerste
heimelijke tegenstand langzamerhand verzwinden, en in de pure diepten van zijn
wezen kwam nu ook een grote hartstocht op. Het ideaal werd duidelijker, het glansde
heerlijk uit de nevelen op, het kwam belichaamd en handtastelijk naar hem toe, hij
zag het stralen in de akelige duisternis van de novembernacht, veel grootser nog dan
Chattel het hem voor ogen toverde, eensklaps zó heerlijkgroots dat hij alleen had
willen zijn, los van de benauwende drukking van Chattels arm, om het nu uit te
mogen jubelen, om het met uitgestrekte, armen te omvatten en te koesteren als een
geheime schat van redding en van zaligheid. Maar Chattel, die slechts voelde dat
Robert eindelijk in zijn tegenstand begon te wankelen, dacht er in 't geheel niet aan
hem los te laten. Meer en meer geestdriftig opgewonden, overtuigd nu dat hij tóch
zou eindigen met zijn vriend over te halen, maakte hij hern met overdreven
loftuitingen duidelijk hoe de partij georganiseerd was.
Het hoofd, het hart, de ziel van alles was Desgenêts, de schatrijke Brusselse
filantroop en kundige socioloog, gedecoreerd met ontelbare orden en nog onlangs
geadeld. Hij was de stichter en de geldelijke steunpilaar van 't grote strijdblad De
Christelijke Volkspartij; de stichter en de geldelijke steun van al de reeds gegeven
en de nog te houden propagandameetings in de steden en de dorpen; de stichter en
de steun met één woord van de partij zelf. Duizenden en duizenden franken had hij
er reeds, sinds de drie jaar van haar bestaan, aan opgeofferd; duizenden en nog meer
duizenden was hij bereid te geven, als het hem maar niet aan goede hulp van
medewerkers moest ontbreken. Hij was bereid tot alles, tot alles. Men had geen
denkbeeld van de taaie moed en mildheid van die echte volksvriend. Plet was een
genoegen, een geluk, naast hem in de strijd te mogen staan!...
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Hartstochtelijk drukte Chattel in de duisternis Roberts arm, pogend hem zijn eigen
overdreven opgewondenheid mede te delen.
- En ge weet niet, voer hij met een intonatie van vertrouwelijkheid voort, - ge weet
niet hoe royaal-mild en tevens hoe innig-intiem hij ook aan huis met zijn medewerkers
omgaat! 's Winters in zijn huis, laat ik maar zeggen zijn paleis te Brussel; 's zomers
op zijn buitenverblijf, of liever zijn prachtig kasteel te Onderdale, vier à vijf uur hier
vandaan gelegen, wordt men vorstelijk onthaald: ideaal lekkere diners, met de fijnste
wijnen en sigaren, enfin een Paradijsleven, een echt Aards-Paradijsleven! En hij
heeft 'n dochter, 'n enige dochter, nu pas eenentwintig en opgevoed in zijn begrippen,
een beeld van schoonheid en een ideaal van liefelijkheid! O! ge moet u bij ons
aansluiten, eerst dan zult gij u werkelijk voelen leven!
Robert, die reeds het jawoord op de tong had, voelde plotseling weer in zich de
tegenstand opkomen, terwijl hij, in de duisternis, zijn wangen als van toorn en
schaamte voelde kleuren.
- Wat kunnen mij die lekkere diners en die sigaren schelen! viel hij Chattel ruw
in de rede.
- 't Is waar, dat kan u ook niet schelen, antwoordde Chattel, schielijk ontnuchterd
en voelend dat hij zich zeer onbesuisd door zijn opgewondenheid had laten meeslepen.
Maar reeds had Robert een soort spijt dat hij het verzoek zo ruw had afgeslagen.
Hij kende Desgenêts van reputatie en had veel over zijn liefdadigheid en zijn
opofferingen in de nieuwe strijd gehoord. Er was een korte, gegeneerde stilte, waarin
zij niets meer hoorden dan de doffe cadans van elkanders gelijkmatige stap in de
duisternis.
- Ach, dat heeft met de zaak ook niets te maken, hernam Chattel op verzoenende
toon. - Het ideaal staat immers veel hoger; en juist dáárom, omdat ik het zo hoog en
innig in mij voel, wend ik alles aan wat mogelijk is om goede, sterke krachten ter
hulp aan te werven. Kom, kom, wees nu niet koppig. Vergeef het mij om de goede
intentie, indien ik iets verkeerds gezegd heb, en laat mij niet teleurgesteld ver- trekken.
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Toen kwam het jawoord weer in zachtheid over Roberts lippen, en hij zei het, stil,
gedempt, in een gevoel van grote, diepe emotie.
Luid jubelde Chattel het uit, hartstochtelijk in de duisternis Roberts beide handen
drukkend:
- O! dank! dank! Wat maakt ge me gelukkig! Wat maakt gij ons allen gelukkig!
- Ik wil tenminste proberen of ik met u mee kan werken, voegde Robert er nog als
voorwaarde van zijn toestemming bij; - want er is onder begrepen dat ik, in geval
van latere afkeuring, mijn individuele vrijheid van handelen volkomen terugneem.
- Natuurlijk, natuurlijk, verzekerde Chattel.
Zij waren aan de ingang van het dorp. Gejaagd trok Chattel zijn horloge uit onder
de eerste lantaren om de hoek van de straat.
- Ik moet mij reppen, sprak hij; - ik heb nog nauwelijks tijd om de laatste trein te
halen. Luister: a.s. zaterdagavond is er te Brussel een grote vergadering van het
centraal comité van de Christelijke Volkspartij. Daarin zal o.a. besproken worden
een plan van algemeen verbond tussen de verschillende anti-regeringsgezinde groepen,
om in de aanstaande verkiezingen tegen de klerikaal-conservatieve partij de strijd te
voeren. Beloof mij, beloof mij op uw woord van eer dat gij er aanwezig zult zijn.
- Ik beloof het, antwoordde Robert.
Krachtig, met zijn beide handen, schudde Chattel opnieuw de handen van Robert.
- Dank! hartelijk dank! juichte hij, met een trilling van emotie in de stem.
En plotseling was hij weg, vlug lopend in de richting van 't naburig station.
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IV
Robert, met de trein van kwart vóór vier vertrokken, kwam tegen vijf in Brussel aan.
Nog dezelfde avond van Chattels vertrek had hij, aan 't souper, met Alfred over
zijn besluit gesproken. Deze had zich niets geestdriftig over Roberts plannen
uitgelaten. Een ogenblik zelfs, heel eventjes, had hij aan een soort misnoegdheid
lucht gegeven.
- Hoe was 't Gods mogelijk je te willen mengen in de politieke warboel, als je 'r
niet om den brode toe gedwongen werd! Hoe was 't mogelijk je bloot te willen stellen
aan twist en onenigheid met de grote meerderheid van je medemensen, als 't toch zo
aangenaam en gemakkelijk was met allen goed te staan, zonder je ergens mee te
bemoeien! Maar toen Robert, die wel eens door Alfreds goedig, doch soms wat ál
te los-sceptisch karakter kon geërgerd worden, hem ernstig verldaard had om welke
heel andere redenen dan politieke of persoonlijke ambitie hij eindelijk besloten had
de strijd mee door te maken, toen had de oudere broeder luchtig zijn schouders
opgehaald en geantwoord dat het hem per slot van rekening niet schelen kon, en dat
hij maar zijn eigen gang moest gaan.
Chattel, van het uur van zijn aankomst verwittigd, stond hem op het perron af te
wachten. Robert ontwaarde hem, nog vóór de trein stilhield, hoog zwaaiend met zijn
wandelstok boven de krioeling van de hoofden. Twee jongelui vergezelden hem, en
zodra Robert uit de coupé was gesprongen, werden zij hem in de lawaaiige drukte
door Chattel voorgesteld: Jehan de Royon, een jonge schilder, van de nieuwere
richting, en Munk van Zwalm, een dito jeugdige poëet. Ietwat onthutst wisselde
Robert met hen een paar woorden en een handdruk. Hij kende ze min of meer van
naam en

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

921
had ze zich enigszins anders voorgesteld.
Jehan de Royon met zijn mager, matbleek gezicht en zijn lange zwarte krulharen,
had het klassiek bohême-type van de jonge artiest, schilder of musicus, die meer van
ideaal leeft dan van brood, en Munk van Zwalm, de mystieke dichter, leek op een
lompe boerenjongen, met grove, vooruitstekende lippen en een verhit gelaat vol rosse
sproeten. Beiden onaanzienlijk van gestalte en gewild slordig in hun uiterlijk
voorkomen: blauwe cabans in plaats van overjassen, zwarte deukhoeden met brede
platte randen, ongepoetste schoenen en onfrisse handen, een ensemble dat hun 't air
gaf van mislukte melodraam-conspirateurs.
Robert kreeg een onaangename en onsympathieke indruk. In de drukte van het
uitgaan vroeg hij haastig aan Chattel: - Horen die ook tot de Christelijke Volkspartij?
- Zeker, fluisterde Chattel hem gewichtig in 't oor. - Ze zijn beiden leden van 't
centraal comité, waarin zij het artistiek element vertegenwoordigen. Heel knap, hoor!
Bijzonder knap, al hebben zij tot nog toe zeer weinig gepresteerd! Onthoud die namen
maar, daar zult ge later van horen.
Robert, die er anders nog heel luttel van gehoord had, kon moeilijk een soort
teleurstelling bedwingen. Het kwam hem voor of hij ineens verzeild liep in verkeerd
gezelschap, en met een blik van vaag wantrouwen keek hij Chattel tersluiks en zijlings
aan. Maar Chattel, een en al opgewondenheid over zijn komst, had hem reeds bij de
arm gegrepen en trok hem mee naar buiten, hem overstelpend met een woordenvloed,
waarvan Robert, in 't gedruis van rijtuigen en mensen, niet de helft begreep.
Eerst op de brede boulevard kon hij verademen. Sinds de twee laatste jaren van
zijn provinciaal leven had hij de hoofdstad niet meer bezocht, en 't was hem nu een
ietwat nuchter, haast kinderlijk genot, even weer op te leven in die atmosfeer van
woelig plezier, in het gegons van de rijtuigen en de animatie van de wandelaars,
tussen die schitterende winkels en die reusachtige gebouwen, in rechte lijn zich
uitstrekkend tot aan de horizont waar breed en hoog de avondhemel gloeide in een
grootsheid van apotheose, doorspikkeld als van sterren met de helle glanspunten van
de elektrische
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lichten. Onwillekeurig kwam in hem de wellustige streling van die weelde en die
woeling, en 't steeg hem als een kreet van naïeve verrukking op de lippen:
- Wat een amusante en verrukkelijke stad toch is Brussel! Wat een plezierig,
opgewekt leven. Ik ben telkens blij als ik er voor 'n poosje terugben!
Een kort gelach, als van misprijzen, ging naast hem op.
- Ik hou alleen van 't buitenleven, van de velden en de boeren, van de heerlijke
bruten en de heerlijke beesten, antwoordde Munk van Zwalm met een grof-sensuele
glimlach, die hem werkelijk op een ruwe boer deed lijken.
- O, ik ook, ofschoon de grote stad ook wel voor mij haar bekoring heeft,
weergalmde Chattel. - Mijn illusie zou zijn, te wonen in een mooie villa midden in
de bossen, maar niet te ver af van 'n grote stad, en vooral met gemakkelijke
verbindingen, zodat j'er in je hok niet vastgebonden zit.
Maat 't was Jehan de Royon, die, na een poos stilzwijgen, de meest categorische
mening uitte.
- Ik ook, sprak hij met een slepend, onaangenaam orgaan en een raadselachtige
glimlach om zijn bleke, grote mond, - ik ook zou zeer graag willen buiten wonen,
midden in de velden of de bossen, in een sociale gemeenschap die ik zo beperkt
mogelijk zou wensen, en waar ieder gezin zo ver mogelijk van het andere zou
verwijderd zijn, maar eerst, - en zijn glimlach werd nog raadselachtiger, met iets
nijdigkwaadaardigs in de uitdrukking van de ogen, - eerst zou ik de grote steden
willen ten gronde zien verbranden, en hun rotte puinen in de afgrond der vergetelheid
helpen gooien. Mijn walg voor al die lelijke, grote steden is zó overweldigend, dat
ik zou willen zien verbieden dat twee huizen naast elkaar komen te staan op aarde.
- Hè! waarom woont ge 'r dan! riep Robert, die zijn ergernis niet meer bedwingen
kon.
- Waarom?... omdat we zelf ook al laf en rot geworden zijn onder onze walgelijke
opvoeding en 't walgelijk-ploertig voorbeeld van anderen! antwoordde Munk van
Zwalm in Royons plaats.
En op zijn grof, rood-puistig gezicht kwam een grove glimlach van behaaglijk
zelfvernederen.
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Robert fronste de wenkbrauwen en gaf geen antwoord meer. Als al de medewerkers
van het comité van dat gehalte waren als die twee, moest het er daar vreemd naar
uitzien. Hij voelde zich verschrikkelijk teleurgesteld en misplaatst, bij die eerste
ontmoeting en zijn ergernis kwam vooral neer op Chattel, die hem in dat
dom-verwaten, onuitstaanbaar schetterend-pedant gezelschap van die twee
melkbaarden gebracht had. Hij begreep dat hij te doen had met dat allerellendigst en
antipathiek soort van mislukte artiesten, die, zelf te onbeduidend om iets voort te
brengen, zich voor heel knap en kranig menen te doen doorgaan met maar raak op
alles los te schelden. En hij vroeg zich ernstig af of hij maar niet ineens de boel zou
opgeven zonder verder mee te gaan, toen een nieuwe ontmoeting aan zijn gedachten
afleiding kwam geven.
Twee jongelui, de een fiks en lang, een mooi, mannelijk gezicht, met grote,
frank-heldere bruine ogen en een keurig gesoigneerde bruine baard, de andere klein,
ineengedrongen, baardeloos, de linkerschouder ietwat scheef, met iets gluiperigs en
vals in de vluchtige blik van de half toegeknepen oogjes, hadden midden op het
trottoir vóór hen stilgehouden, hun de weg versperrend, terwijl de menigte om hun
groep gelijk de zee rondom een klip bleef voortstromen. En de lange met zijn mooie
baard en zijn prachtige ogen, de rechterhand naar Chattel en de linker naar Munk
van Zwalm uitgestoken, riep juichend, met een aanstellerig-stralende glimlach die
de dubbele rij van zijn schitterend witte tanden het zien:
- Ha ha! daar zijt gij toch eindelijk. Goed nieuws, beste kerels! Het schijnt dat we
vanavond ook Kappuijns op de vergadering krijgen! Hij heeft stellig aan Desgenêts
beloofd dat hij er komen zou. De comité-vergadering zal nu wel de moeite waard
zijn, denk ik! Wij zullen wel tot een beslissing komen, hoop ik! En krachtig zich de
handen wrijvend, terwijl Chattel ook in een juichkreet zijn verrukte verbazing
uitjubelde, kwam hij met zijn vriendelijkste glimlach tot Robert:
- Mijnheer Robert La Croix, veronderstel ik. Hoogst aangenaam kennis te maken.
Mijn naam is Leroi. Mag ik u ook
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mijn vriend Koppens voorstellen, leraar Nederlands aan 't Atheneum.
Robert groette en drukte ook beurtelings de hand. Beter dan Royon en Munk van
Zwalm, kende hij deze twee van naam en reputatie: Leroi, de kampioen van de
vrouwenemancipatie, Koppens, de voorvechter van het flamingantisme. En wat hem
't meest trof was het groot uiterlijk contrast tussen die twee bekende ‘outranciers’:
Leroi, iets welgedaans en sceptiek spottends in zijn blik en houding, als een die 'n
gelukkig pacha-leven leidt midden in een cour van vrouwen; Koppens, ernstig, nijdig,
in zichzelf teruggetrokken, met schuins-geniepige blikken van wantrouwen, als een
die overal vijanden ziet. Noch de een noch de ander maakten een gunstige indruk op
Robert; hij voelde in Leroi, onder het uiterlijk leuk-vriendelijke van zijn voorkomen,
een van die verwoede strugglers-for-life zonder gewetensovertuiging, die bekwaam
zijn tot alles, wanneer het hun ambitie of belang geldt; en hij had al dadelijk
gelegenheid om de tirannieke onverdraagzaamheid, welke dikwijls aan Koppens
verweten werd, te constateren: het gesprek, dat tot dusver om de beurt in het Frans
en in 't Vlaams, of in die beide talen door elkaar werd gevoerd, werd nu ineens
uitsluitend in het Vlaams gehouden, omdat Koppens, in welke taal men hem ook
aansprak, onveranderlijk, met een halsstarrige vooringenomenheid, antwoordde in
het Vlaams, of liever in een idioom dat noch Vlaams noch Hollands was, maar een
soort officieel Belgisch-Nederlands, van een overdreven en somtijds belachelijk
purisme in 't vermijden van bastaardwoorden, en dat ook verder door geen mens
gesproken werd.
Intussen hadden Koppens en Leroi zich omgekeerd en allen liepen nu samen in
één groep, nog even in de drukte van de boulevard, en dan weldra rechtsaf in de
schilderachtige doolhof van de kleine kronkelige straatjes van het oude Brussel. De
avond was van lieverlede gans gevallen, hullend de huizen in een kille nevel, die als
het ware doorschijnende luchtballonnetjes vormde om de brandende straatlantarens.
Zij waren laat, de anderen zouden reeds op hen zitten wachten; en haastig draaiden
zij linksaf onder een soort gewelf, vullend met hun compacte groep de ganse breedte
van een
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hol echoënd steegje, waar zij weldra stilhielden onder een grote vierkante lantaren,
uitspringend boven een portaal met matglazen deur, waarop de naam van 't koffiehuis
De Vlasbloem in blauwe letters was geschilderd.
Chattel duwde de portaaldeur open en één voor één traden zij binnen, een lange,
smalle gang volgend, die uitliep op een tweede matglazen deur, waarop het woord
cafe stond. Chattel, die vooropging, duwde die deur insgelijks open, en 't ogenblik
daarna bevonden zij zich allen in een ruime, langwerpige, helder verlichte
koffiehuiszaal. Robert ontwaarde, om een tafeltje, met grote glazen bier vóór zich,
een tiental heren, wier blikken zich dadelijk op hem en zijn gezellen vestigden. En
de oudste van hen, een man van ongeveer vijftig jaar, middelmatig van gestalte, met
donkere baard en glimlachend gelaat, verliet zijn plaats en kwam hun welkomgroetend
tegemoet.
Het was Desgenêts, de schatrijke filantroop en aristocraat, het kopstuk van de
Christelijke Volkspartij. Hij kwam met uitgestrekte handen recht op Robert af, hem
instinctmatig herkennend, hem dankend in warme woorden voor zijn medehulp, die
het ganse comité in verrukking had gebracht. En spoedig bracht hij hem bij 't tafeltje
waar de heren waren opgestaan, om voorgesteld te worden.
Robert, een weinig gegeneerd, hoorde bekende namen en andere die hij nooit
gehoord had, en zag gezichten, hem alle onbekend, behalve dat van Kappuijns, de
socialistische leider, die hij te Amertinge in de danszaal had horen spreken. Trouwens,
allen gingen maar even weer zitten, gehinderd door de aanwezigheid van enkele
andere consommateurs, die nieuwsgierig naar hen omkeken; en zodra de baas van 't
koffiehuis, kort en dik in zijn wit buisje, tevoorschijn kwam met het bericht: - Meneer
de baron, alles is klaar, stond Desgenêts als gastheer op, en verzocht hij zijn invités
hem te willen volgen.
Dadelijk werd aan dit verzoek voldaan, en langs een kort, steil trapje, aan 't verste
uiteinde van de koffiekamer, kwamen zij in de voor hen bewaarde vergadering- en
eetzaal.
Ofschoon democratisch, zoals het hoorde bij christelijke democraten, was het
souper vrij overvloedig en fijn. Men at
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eerst oesters met witte wijn, daarna roastbeef, kalfskop en kip met allesbehalve
gewone bordeaux. Bij het nagerecht kwam er zelfs champagne. En in de voldaanheid
van de eetlust en de gezelligheid van 't lange tafelen, de bekers nog vol en de sigaren
aangestoken, begonnen de gewichtige gesprekken.
Het was een vreemd, ongelijksoortig gezelschap, dat waarover Desgenêts
presideerde. De meest uiteenlopende nuances van politieke en sociale gezindheid
waren er vertegenwoordigd, behalve die ene waartegen zij allen gezamenlijk streden:
de thans het land regerende, klerikale, conservatieve partij.
Het waren, om de druk bezette tafel, als twintig spaken van verschillend maaksel
en kleur, alle samenvloeiend naar het centrum dat Desgenêts synthetiseerde. Niet
dat hij hun morele steun was, waar alle denkwijzen hun toegang hadden; alleen maar
dat hij hun materiële hulp was, en dat, wijl zij hem toelieten hen te gebruiken voor
zijn persoonlijke ambitie of zijn ideaal, ieder van hen zich ook het recht toekende
zijn stoffelijke hulp tot het bereiken van zijn eigen ideaal of wensen in te roepen.
Geen enkel, trouwens, gaf zich veel moeite om te doorgronden wat Desgenêts'
persoonlijke bedoeling wel mocht wezen. Hij was, in hun geest, tegelijkertijd van
alles wat, en in de grond feitelijk niets. Hij had de naam ambitieus te zijn, en zich
enkel uit ambitie met politiek te bemoeien, en men zei ook dat zijn filantropie en
christelijke volksgezindheid alleen tot grondslag had zijn gruwelijke angst voor de
socialisten, en dat hij er gebruik van maakte als van een tweesnijdend zwaard,
waarmee hij van de ene kant de socialisten bevocht, en van de andere kant toch vele
van hun grondbeginselen huldigde, zodat hij in elk geval, wie ook op de geduchte
dag van de algemene revolutie 't langste eind hield, niet alle kans verbeurde enigszins
in de gratie van de overwinnaar te staan. Maar vrijgevig was hij zeker, en voor 't
ogenblik werd ook niet meer van hem verlangd.
De discussie begon.
Desgenêts, 't gelaat ernstig, bracht in bedaarde, afgemeten woorden, het gewichtig
vraagstuk van het algemeen verbond

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

927
van de verschillende partijen tegen de bestaande regering te berde. De leden van het
centraal comité van de Christelijke Volkspartij waren eenstemmig van zijn advies
dat de strijd gemeenschappelijk moest worden aangevangen, en nu wendde hij zich
speciaal tot Kappuijns, pogend hem tot medewerking in zijn plan over te halen, hem
vleiend met de verzekering dat, als hij toestemde, ook al de andere, het tegenwoordig
beheer vijandig gestemde partijen zijn voorbeeld zouden volgen, en dat in zulk geval,
de zegepraal geen twijfel overliet. Men zou in de aanstaande kiesstrijd optreden met
een volledige lijst, samengesteld uit alle gezindheden, al naar gelang van het getal
van hun aanhangers, en eens de zegepraal behaald zou men opnieuw zich van elkander
scheiden, om elk zijn eigen mening te verdedigen.
Kappuijns, aandachtig luisterend, met starre blik en saamgetrokken wenkbrauwen,
scheen lang en diep te overwegen voor hij met een antwoord klaar kwam. En, in het
ogenblik van aarzelende stilte die op Desgenêts' woorden volgde, namen de jonge,
daar aanwezige artiesten, praatziek geworden door de wijn, de zaak afzonderlijk in
beschouwing.
Zij bespraken de christelijk-democratische beweging van een artistiek standpunt.
Zij waren er weinig mee ingenomen, omdat zij 't land hadden aan om het even welk
politiek geknoei. Het voldeed hun weinig meer dan het gewoon socialisme, dat, door
zijn materialistische opvatting van 't leven, de dood van alle kunst en poëzie was. En
zij wilden er slechts hun steun aan toezeggen, in de hoop dat uit die omwoeling van
nog volkomen onbekende levenskrachten, uit die nog niet door de walgelijke
bourgeoisbeschaving aangetaste lagere volksmassa's van 't platteland, misschien een
genius zou opstaan, die, als een profeet, de nieuwe kunst der toekomst openbaren
zou. Wie weet of men daardoor niet weer terug zou keren tot de echte bronnen van
de grote kunst, tot de overweldigende meesterwerken van de primitieve symbolisten
en mystiekers.
Spotlachend, de ellebogen op de tafel, staarde Kappuijns de tegenover hem zittende,
jeugdige artiesten even aan. En, in plaats van op Desgenêts' voorstel te antwoorden,
mengde hij zich plotseling, met zijn bekende brutaliteit, in hun gesprek.
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- Gij, jonge moderne artiesten, riep hij nijdig grijnslachend, - zijt verdomd droevige
kerels. Waarachtig, wanneer men uw gedichten leest of uw schilderijen ziet, vraagt
men zich af of er nog kunst bestaat. Want enfin, wat ge voortbrengt is negen maal
van de tien, of gekkenwerk, of kinderspel, zó stomduister en onbegrijpelijk, dat
iemand die nog een greintje gezond verstand bezit er minachtend de schouders voor
op moet halen. En het abominabelste van al is dan nog wel die terugkeer naar
vervlogen eeuwen, waarvan gij toch niets kunt weergeven dan de schandelijkst valse
voorstellingen of naäperij. En welk ogenblik kiest ge daarvoor! Het ogenblik zelf,
waarop, in een uitbarsting van levenskrachten zoals er nog nooit op de wereld een
geweest is, al de ontzettende problemen van het positief, hedendaags en toekomstig
menselijk bestaan van alle mogelijke zijden beschouwd en bestudeerd worden! Ah!
neen, het wordt toch ál te walgelijk en miserabel! Ge zijt misdadigers of ge zijt
gekken! Ofwel ge zijt eunuken, machtelozen, waarin geen greintje levenskracht meer
zit!
Die onverwachte uitval van Kappuijns, zo helemaal vreemd aan 't doel van de
bijeenkomst, bracht een geweldige opschudding teweeg. Een algemeen gemompel
van afkeuring ging om de tafel op, en ziedend van toorn lieten de artiesten schrille
kreten horen. Vooral Royon was buiten zichzelf van ergernis en woede. Hij woelde
heen en weer op zijn stoel, met wilde gebaren van de armen, en het was eindelijk
zijn stem die, ondanks het dringend verzoek van Desgenêts om de discussie binnen
haar palen te houden, al de andere overschreeuwde:
- Ik ken, in zaken van kunst, geen walgelijker filisters, geen platploertiger en
schandaliger immobilisten, dan de sociaal-democraten! Ge kent er allen samen niets
van, niets, niets! Gij weet noch begrijpt dat de droom hoger is dan de werkelijkheid,
de poëzie voortreffelijker dan het materialisme! Er is in u geen schim van bewustzijn
van uw hogere ikheid! Gij hebt de monstrueuze pretentie te geloven dat gij, gij alleen
de absolute waarheid kent! En gij zijt zulk een hinderpaal aan de spontane uiting van
alle kunst, dat, - ik zeg het hier openlijk, - dat ik nog duizendmaal liever gedrukt
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ga onder de sombere onwetendheid van de bourgeois dan onder uw verfoeilijke,
bekrompen pedante tirannie, die de kunst zou willen nivelleren en exploiteren als
een collectivistische nijverheidstak!
Kappuijns werd bleek en zijn lippen begonnen te trillen. In een zenuwachtige
beweging gooide hij een glas om, dat een brede rode vlek over het tafelkleed
verspreidde; en hij was op 't punt om te antwoorden met een van die persoonlijke
beledigingen waarvan hij de gewoonte had, toen een andere, zure, bijtende stem, die
van Koppens, de aandacht naar zich afleidde.
- De Belgische letterkunde, en ook de ganse Belgische kunst, riep hij, met een
valse, loense blik vanonder zijn gezakte wenkbrauwen, - zal Vlaams, zal flamingant
zijn, of zij zal in het geheel niet zijn. Alles wat ge schrijft in 't Frans, goed of slecht,
is niets dan slaafse naäperij. De Vlaamse taal is de enige ware, spontane uitdrukking
van ons volk. En niet alleen de letterkunde, en de kunst in 't algemeen, maar alles:
wetenschap, politiek, geschiedenis, alles, alles moet in het Nederlands gevoeld,
gedacht, gezegd en geleerd worden, of het heeft voor ons geen waarde. Het gehate
Frans moet hier uitgeroeid, systematisch, met de onverzoenlijkste hardnekkigheid
uitgeroeid. En ik neem de kans te baat om het u thans te zeggen zonder er doekjes
om te winden: het is alleen omdat de christelijk-democratische partij zich tot nu toe
flamingantisch gezind heeft getoond, dat ik eraan meedoe. Zodra ik merk dat ze dat
niet meer is, zodra ik merk dat in het minst wordt toegegeven aan 't franskiljonisme,
verwijder ik mij van u met mijn bondgenoten, en ik zal u bestrijden met dezelfde
hardnekkigheid die ik nu aan de dag leg om u te verdedigen. Want 't is vooral omdat
ze meer Frans- dan Vlaamsgezind waren, dat ik mij én van de liberale partij, én van
de sociaal-democratische heb afgescheiden.
Een plotselinge stilte van afkeurende verbazing viel op die heftige, ook niet
verwachte uitval. Een enkele, Rosseeuws, onderwijzer op een kleine stadsschool, en
slaafse creatuur van Koppens, door wiens invloed hij zijn plaatsje verkregen had,
gaf tekenen van goedkeuring. Maar langzamerhand rees weer rondom de tafel een
verward geraas op, gemengd met
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driftige kreten van protest. Vooral de artiesten, zeer verdeeld over de Vlaamse kwestie,
hadden het druk met schreeuwen en gesticuleren; en plotseling barstte Kappuijns in
een honende schaterlach uit, terwijl Desgenêts, in zijn hoedanigheid van gastheer en
voorzitter van 't comité, opnieuw vergeefse pogingen aanwendde om kalmte te
bekomen en de discussie tot haar ware doel terug te brengen. Doch het baatte niets
en 't lawaai werd oorverscheurend, toen plotseling Koppens, alsof hij krankzinnig
werd, wild van zijn plaats opvloog, en met een stem, die siste van haat en nijd,
schreeuwde:
- Welnu, mijnheren, als het er zo moet toe gaan dan heb ik de eer u te groeten!
En, met een heftig gebaar en grote wijde passen, was hij de deur uit, na een
ogenblik, in stomme verbazing van al de aanwezigen, gevolgd door Rosseeuws, die,
met een haastig woord van verschoning tot 't gezelschap, schuw als een hond hem
naliep.
Desgenêts, die even opgestaan was als om Koppens met geweld tegen te houden,
liet zich met een verontwaardigd schouderophalen op zijn stoel terugzinken, en om
de tafel ging een algemene kreet op, in minachtend hoongelach:
- Hij is gek! hij is stapelgek geworden!
- Saperlotte! als ik maar zo'n geduld had in mijn damesmeetings! schertste Leroi.
- 't Is 'n bruut! 't is een bruut! Er is niets met die kerel aan te vangen! riep Desgenêts
woedend.
Maar vooral Robert zette vreemde ogen op. Waarachtig, sinds zijn aankomst zag
en hoorde hij niets dan rare dingen. Waar was hij dan toch verzeild? Wat deed hij in
dat vreemd gezelschap? Wat ging er met hem om? Was dát nu de vergadering van
't comité van de Christelijke Volkspartij; die vergadering welke hij zich ernstig,
deftig, bijna schoolmeesterachtig solemneel had voorgesteld, in elk geval doordrongen
van het hoge ideaal dat ze wilde zien verwezenlijken? Wie en waar waren ze, in die
lawaaierige troep, de christelijke volksvrienden, de ware, de overtuigde? En wat
betekenden daarin die schreeuwerige jongelui met lange haren, die zich artiesten
noemden, en die brutale socialist, en die
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verwoede flamingant, die als een gek was opgevlogen, door zijn slaafse aanhanger
als door een hond gevolgd?
Hij zei niets, geen woord, maar zag en observeerde alles met grote ogen van
grievende verbazing. Het grootmoedige idee, het nobel ideaal was in hun midden,
maar geen van hen die 't zag, die 't voelde, die er de mooie, loutere essentie van
bevatte. Het zweefde om de drukke tafel, in 't gedruis van de gesprekken en de walm
van de sigaren, het wierp op hen zijn glans, en raakte hen aan als met strelende
vleugels, en toch zagen of voelden zij 't niet. Zij dachten alleen aan zichzelf, aan hun
kleingeestige belangen, aan hun bekrompen ambities.
En plotseling, in een diepe ontroering van smart en verlangen, kreeg Robert de
kwellende en tevens zo heerlijk zachte sensatie, alleen, heel alleen in hun midden te
zijn met het verheven ideaal. Het kwam hem voor of de gevleugelde, hemelse
zendeling van 't ideaal, moe van heen en weer te zweven tussen hen allen die hem
niet begrepen noch herkenden, zich eensklaps zacht op hem ter rust liet zinken, zacht
als een streling van heerlijk genot, en tevens zwaar als de last van een immense plicht.
Iets trilde in de diepte van zijn wezen, iets groots en edels, dat, na in zalige emotie
zijn ziel te hebben aangeroerd, op zijn aangezicht kwam uitstralen in zulk een glans
van heerlijkheid, dat Chattel, die tegenover hem zat, de transfiguratie op zijn
gelaatstrekken bemerkte, en jaren daarna, na al de stormen en ontgoochelingen, hem
nog zeggen kon: - Ik, ik alleen heb precies het ogenblik waargenomen, waarop de
ware liefde voor het ideaal in u is neergedaald, gelijk een goddelijke ingeving.
Hij voelde zich bleek worden en de lange tafel met haar drukke gasten dwarrelde
even voor zijn weifelende ogen. Een ogenblik was 't hem te moede of hij flauw zou
vallen; maar toen de benauwdheid over was, kwam er in hem een heerlijk kalm
gevoel van rust en zekerheid: hij had de weg gevonden tot het nobel doel, dat hij
alleen, met eigen wil en krachten, zou pogen te bereiken.
Vanaf dat ogenblik voelde hij zich op zijn gemak midden in de woelige kring van
de disgenoten.
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Desgenêts, die zijn verontwaardiging over Koppens' onbeschofte handelwijs nog
niet te boven was, drong er nog eens beslist op aan om voortaan elk onderwerp uit
de discussie te weren, dat niet rechtstreeks in verband stond met het doel van de
vergadering. Allen stemden hierin toe, en dan gaf ook eindelijk Kappuijns de
categorische verzekering, dat hij, in naam van de sociaal-democraten, tot het voorstel
van een algemeen verbond van de verschillende politieke partijen ter bestrijding van
't bestaande staatsbeheer, in princiep toetrad. En daar ook geen van de andere leden
van het comité enig bezwaar tegen het voorstel in te brengen had, wendde Desgenêts
zich tot Robert, om nu met hem de organisatie van de strijd in het kanton Amertinge
te bespreken.
Evenals reeds gedaan was te Brussel, in de meeste grote steden en in enkele
buitenkantons, zou er te Amertinge een weekblaadje worden opgericht, bestemd om
de belangen van de partij ter plaatse te verdedigen. Desgenêts zou er de financiële
steun van zijn en Robert de hoofdredacteur. De leden van het comité, de jonge
artiesten, de vrienden, en al wie Robert zich als hulp wilde toevoegen, zouden de
medewerkers zijn. In geval van gebrek aan kopij, zou het blaadje, dat met de naam
van Christelijk Vlaanderen gedoopt werd, artikels overnemen uit het groter, centraal
blad van de partij te Brussel: De Christelijke Volkspartij. Met het oog op de
aanzienlijke onkosten van de onderneming, zouden hoofdredacteur noch medewerkers
honorarium kunnen genieten, tenzij, wat trouwens niet waarschijnlijk was, het blad
winsten opleverde. De bijdragen zouden, naar verlangen, of ondertekend, of anoniem
zijn, en 't blaadje zou gedrukt worden te Brussel, door de zorgen van het centraal
propaganda-comité.
Roberts ogen glinsterden. Hij zat stilzwijgend enthousiast, hij was gelukkig.
Reuzenplannen vervulden zijn geest, immense illusies streelden zijn ziel. Alles was
nog onduidelijk, maar alles was heerlijk en groots; het ideaal, door hem alleen gevoeld
en begrepen, opende voor hem wijde horizonnen van heerlijkheid, eensklaps zijn
eigen leven ruim verbredend, hem omglanzend met het licht van zijn vrome, nobele
liefdetaak.
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Nu was de gewichtige discussie gesloten; en rondom de tafel, in de damp van de
sigaren en het nonchalante van de houdingen, waren de afzonderlijke gesprekken
weer aan de gang, om de beurt vrolijk, met schuine grapjes en proestende gezichten;
of ernstig, heftig, geëxalteerd, met starre ogen en gefronste wenkbrauwen. En weer
ook waren de artiesten de geweldigsten, met overdreven uitvallen tegen enkele
kunstgenoten, en overdreven loftuitingen ten opzichte van anderen. Robert, heel en
al vervuld met zijn eigen illusies en idealen, hoorde slechts, in 't aanhoudend lawaai,
brokken van volzinnen en klanken van namen: Rubens, Frans Hals! ploerten, poenen,
pompiers! Zola! 'n bruut! 'n sombere bruut! Gounod, Massenet! parfumeurs! lakeien!
het lafste en gemeenste wat er ooit bestaan had! En daarna opkammerijen en
opsnijderijen zonder eind: Ah! Baudelaire, Villiers de l'Isle-Adam, Mallarmé! Ah!
Burne Jones, Walter Crane, Rossetti! welke genieën! welke goden! En vooral geen
middelmaat in de beoordeling: of de overdrevenste verafgoding, of de diepste
minachting.
De flessen waren leeg, en Desgenêts, die zeker niet van plan was er nog meer te
laten komen, rees langzaam van zijn plaats op. Hij bezat een soort instinctmatige
tact, om steeds precies het gezelschap op 't geschikte ogenblik te verlaten, lang genoeg
blijvend om naar wens met zijn partijgenoten te fraterniseren, vroeg genoeg
vertrekkend, om zijn prestige niet te wagen in de wilde uitspattingen en orgieën,
waarmee dergelijke vergaderingen meer dan eens besloten.
Trouwens, ditmaal vond zijn voorbeeld navolging. Allen voelden behoefte aan
frisse lucht en ruimte na dat lange tafelen in de benauwde warmte van de eetzaal,
waar het geweld van de discussies een ontzenuwende atmosfeer scheen te hebben
verspreid; en de een na de ander stonden zij op, ofschoon Desgenêts, die liefst alleen
vertrok, vlugge handdrukken uitdeelde, ze allen aanmoedigend nog wat langer te
blijven. Een laatste maal kwam hij de beide handen van Robert drukken, hem
nogmaals hartelijk dankend voor zijn zozeer gewaardeerde medewerking; en wijl de
anderen nog om de kapstok scharrelden met overjassen en hoeden, liep hij ijlings
weg, de kraag opgezet en de rug gebogen, be-
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neden reeds in de gelagkamer en buiten in het steegje, alvorens zijn spoedig vertrek,
dat op een vlucht leek, in de verwarde drukte werd opgemerkt.
Buiten, onder de lantaren, bleven de anderen een ogenblik in groep geschaard, als
niet meer wetend waarheen te gaan. Alleen Kappuijns, die nog de trein voor Gent
wilde halen, vertrok dadelijk, na een korte goên avond, terwijl Jehan de Royon en
Munk van Zwalm, wellicht door de koude lucht aangegrepen, eventjes vreemd
waggelden, met dof gebrom van vloeken. Een drietal anderen namen afscheid om
naar huis te gaan, maar Chattel en Leroi, beiden zeer opgewonden, stelden voor dat
men nog een glas bier zou gaan drinken, ergens op de boulevard, op het terras van
een koffiehuis; en met hun vijf of zessen verlieten zij in druk gepraat het steegje, dat
galmde onder hun stappen, alsof zij liepen over een plaveisel van metaal.
Het bleek echter al dadelijk, dat het evenwichtsvermogen van de twee jeugdige
artiesten niet goed meer op de hoogte van de toestand was. Zij waggelden af en toe
zo bedenkelijk, dat zij tegen elkaar en tegen de anderen aanbotsten, en plotseling
bleef de idealistische schilder Jehan de Royon tegen een muur geleund staan, het
voorhoofd in de handen, met stuiptrekkende bewegingen van de schouders, terwijl
de mystieke dichter Munk van Zwalm, rakelings langs dezelfde muur in elkaar zakte,
en stom-roerloos ter plaatse zitten bleef, de bolle wangen gloeiend rood, de grove
ogen glasachtig dom in 't wilde starend, de beide handen steunend in de modder
gedrukt. Het plannetje van samen nog iets te gebruiken op de boulevard moest worden
opgegeven; de artiesten waren smoordronken.
Leroi riep naar een leeg rijtuig dat juist voorbijreed, en de artiesten werden er, niet
zonder moeite, ingehesen, terwijl Chattel de koetsier van tevoren betaalde en hem
zo duidelijk mogelijk 't gecompliceerd adres opgaf. Toen kwamen zij met hun drieën
op de boulevard, en, na het door Leroi gewenste glas bier te hebben geledigd, namen
zij afscheid van elkander.
Chattel, bij wie Robert de nacht zou doorbrengen, nam zijn vriend onder de arm,
en onophoudend pratend, met zwaaien-
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de bewegingen van de linkerarm, met de voorspelling van reusachtige strijden en
schitterende triomfen in de toekomst, verdween hij met hem in de nog woelige drukte
van de helder verlichte boulevard.
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V
Voor 't eerst, sinds jaren, voor 't eerst, misschien, sinds hij op de wereld was, voelde
Robert nu de heerlijke intensiteit en kracht van 't leven. Zijn nobel ideaal, in
plotselinge openbaringsgloed gezien en gevoeld in de duf-warme zaal, om de
lawaaiige tafel, was tot in 't diepst van zijn hart gedrongen, als een juweel van
onschatbare waarde in een hermetisch gesloten juweelkistje, waar hij het heimelijk,
als zijn eigen ziel, in voelde leven, waar hij het naar verlangen uit kon halen om het
te bewonderen, om er zich mee te troosten en te versterken. Nu was er niets chaotisch
noch onvast meer in zijn jarenlang zo nuchter, kleurloos en onsamenhangend leven;
nu kruisten zich zijn levenswegen niet meer onontwarbaar en verloren als de wegen
van een doolhof door elkaar; het was of hij ineens, na lang en duister rondtasten,
gekomen was voor een onafzienbare open vlakte, waar, in stralenglans van zon en
hemel, zich breed en recht een baan uitstrekte, leidend naar een toekomst van
volmaakte heerlijkheid. En, voortaan berustend in zijn kracht, zonder vrees voor de
hinderpalen, en de blik op het hoog edel doel, ondernam hij zijn zware, gewichtige
taak.
En hij kende de heerlijk naïeve, de heerlijk verkwikkende vreugd, te schrijven zijn
eerste artikel, het hart vol gloed, het hoofd vol gedachten, de pen koortsachtig jagend
over het papier, te traag nog voor zijn overtollige uitstortingsbehoefte. Hij leerde
kennen dat harde werken van 't begin, zo zacht toch en gemakkelijk, trots alle
moeilijkheden: het helder uiteenzetten en doen begrijpen van zijn streven, 't
organiseren van de strijd, het scharen om zich heen van de hulpkrachten, 't
aanwakkeren tot moed van de zwakken en bedeesden, 't bezielen van hen allen met
de ideale gloed, waarvan hij zelf vervuld was.
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Hij leerde kennen en genieten die scherpe, prikkelende sensatie zichzelf dubbel,
driedubbel, tiendubbel te voelen leven, zonder nog een uur van moedeloosheid of
van verveling, de dagen, eertijds zo saai en zo lang, nu weg als weerlichten; zijn
bezigheid, eertijds zo goed als nul, nu eensklaps overweldigend druk, elk ogenblik
afgewisseld en vermenigvuldigd door het nieuwe, door het onverwachte en het
onbekende. En toen het eerste nummer van het strijdblad Christelijk Vlaanderen
eindelijk verscheen, dragend, bovenop, zijn naam als hoofdredacteur in vette letters,
en, in de eerste kolom, het eerste, door zijn hand geschreven en ondertekend artikel,
toen voelde hij dat hij zichzelf niet langer toebehoorde, dat hij, met ruw geweld, door
een ontzettende macht werd opgenomen en wild meegeslingerd naar het doel, dat
hij als een reddingsbaken in de verte had gezien.
Hij had geen rust die eerste dagen. De tegenwoordigheid van Alfred, die hij toch
anders zeer graag mocht, viel hem nu zwaar, omdat hij, achter diens niet veranderde
uiterlijke vriendelijkheid, toch een geheime en besliste afkeuring van zijn handelwijs
gevoelde; en ook de atmosfeer van 't huis, loom-drukkend van eenzaamheid, joeg
hem onophoudend weer naar buiten. Van 's ochtends vroeg soms, was hij te velde,
ver wandelend met zijn grote bruine hond, in de triestige verlatenheid van 't
winterlandschap. En daar kreeg hij, als 't ware, zijn aangenomen taak aanschouwelijk
onder de ogen. Overal nu trof hem 't schouwspel van onverdiende smart en ellende,
van sociale onrechtvaardigheid. Honderden, duizenden bijzonderheden die hij nooit
scherp opgemerkt, noch innig gevoeld had, grepen hem nu, in diepe zielsontroering,
aan. Hij hield stil bij de arme huisjes, bij de versbeploegde akkers, zij de zware
hekkens van de grote boerderijen, pratend met de mensen en zich voor hun lot
interesserend; luisterend, in weemoedig nadenken, naar het triestig verhaal waarin
de grijze veldarbeider, 't gekromde lichaam steunend op twee krukken, hem met
bibberende stem zijn tachtigjarig onophoudend zwoegen vertelde; luisterend, met
medelijden in de ogen, naar het korter, aangrijpend verhaal van de twintigjarige
jongeling, die, sterk en lenig nog, de eeltige handen even rustend op de spade, hem
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goed-glimlachend zei dat hij dagelijks vijftien uren werkte voor een voedsel waarvan
sommige beesten niet zouden gewild hebben. Hij drong binnen in de huttekens en
sprak er met de afgetobde moeders, soms mager als geraamten door te veel arbeid,
te veel kinderen en te veel ontberingen, en zag er ook de bleke ‘speldewerksters’,
haast allen aangetast door bloedarmoede of door tering, van 's morgens tot 's avonds,
in de halve duisternis van de laaggebalkte kamertjes gebogen over 't kantwerkkussen
zittend, een winter lang beroofd van lucht en licht, om niet te sterven van honger in
afwach- ting op de terugkomst van de zomer, die dan weer de veel ruwere, maar toch
gezonde veldarbeid, en beter, sterker voedsel aan zal brengen. O! zijn hart bloedde,
bloedde! En, met zijn grote, toenemende liefde voor de nederigen en misdeelden,
die hij nu eerst goed leerde kennen, ontwaakte ook in hem een grote liefde en
bewondering voor dat nobel Vlaanderenland; zo rijk en zo heerlijk, dat land van
overtollige vruchtbaarheid en weelde, meer misschien dan één land in de wereld
geschikt om aan allen welstand en geluk te geven, indien de onrechtvaardige verdeling
van zijn schatten niet aan enkelen haast alles, en aan de overgrote massa bijna niets
gegeven had.
O, hij had het lief, zijn dierbaar land, omdat hij er, voor 't eerst, de grootsheid en
de smart van voelde en begreep!... Hij had het lief, omdat het ongelukkig, arm en
vervallen was, omdat 't behoefte had aan hulp en liefde, omdat 't behoefte had aan
goede wil van verheven zielen, omdat 't behoefte had aan hem, ja, aan hém, een van
zijn zonen, een van hen die het had gevoed en grootgebracht, een van hen die een
lange tijd ondankbaar waren, maar die zich nu berouwde, omdat hij voelde hoe innig
lief hij het had!...
Hij had het lief, hij had het lief! Zijn blik van tederheid en geestdrift staarde zacht
ontroerd naar de verre, kalmgolvende lijnen van het Vlaamse landschap: naar de
heerlijke akkers van vruchtbaarheid, omlijst door bomenrijen of door elzekanten,
afwisselend met hoekjes bos en weide, met witte en roze huisjes aan de donkere
lichtheuvelende boskant, en witte en roze huisjes zich weerspiegelend in het stille
water van de poelen en riviertjes; naar 't Vlaamse
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landschap met zijn oude grijze molens en zijn vele pittoreske dorpjes om de oude,
grijze torentjes van de kerken, het Vlaamse landschap zo intiem, zo zacht en stil
poëtisch in genuanceerde tinten, in schijn zo vreedzaam en gelukkig, of dáár het echt
geluk van de mensen heerste, in zacht-gemoedelijke bevrediging van nederige eisen.
Hij had het lief, en de opwalmende aroma's van het krachtig grondsap bedwelmden
zijn zinnen; hij had het lief, en zijn liefde bracht hem tranen in de ogen; hij had het
lief, en zijn voeten, die de dierbare aarde voelden, deelden, in een stroom van streling,
die liefde mede aan zijn hele wezen; hij had het lief, en dacht aan zijn verleden
grootheid, en aan de helden die voor 's lands heilige verdediging gestorven waren.
En ook hij had nu graag voor Vlaanderen willen sterven, omdat het hem was als een
moeder, als de dierbaarste van alle moeders, van wie hij alles nad gekregen, en aan
wie hij ook alles weer terug moest geven.
Dat alles dacht en voelde hij, in sterk aangrijpende emoties. En van al die piëteit
en al die liefde schreef hij de artikels voor zijn nederig blaadje.
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VI
Zoals Robert wel voorzien bad, keurde Alfred zijn optreden in de politieke strijd
sterk af.
In Alfreds opgeruimd, gelukkig, ietwat lichtzinnig karakter, was er weinig
belangstelling voor de oplossing van de gewichtige, maatschappelijke vraagstukken.
Hij vergenoegde zich, ofschoon intelligent, met een zeer eenvoudige, gemakkelijke,
nuchtere levensfilosofie, in enkele axioma's saam te vatten: de volmaakte
rechtvaardigheid had nooit op de wereld bestaan en zou ook nooit bestaan; er waren
altijd rijken en armen geweest, en dat zou altijd zo blijven; waarom dan pogen te
veranderen wat door God zelf was ingesteld! Waarom zich vijanden en een verdrietig
leven maken? Wat deed het er ook toe dat de een wat meer had dan de ander, als de
beter bedeelde maar altijd zo goed en zo mild mogelijk was met de mindere, als hij
hem maar altijd hielp en steunde, naar de maat van zijn krachten. Dat was tot nu toe
zijn gedragslijn in 't leven geweest; en zou er wel iemand kunnen beweren, dat de
arbeiders, die van hem afhingen, niet gelukkig waren in hun lot?
- Zo goed en zo mild mogelijk? daar heb je 't juist! antwoordde Robert. - Waar
zijn de rijken en bevoorrechten, die inderdaad zo goed en zo mild mogelijk handelen
ten opzichte van de rampzaligen die hen omringen? Hoevelen zijn er wel, die
werkelijk, in diep gewetensbewustzijn, zulk een hoog broederlijk begrip van
mensenliefde en liefdadigheid hebben?
- Meer dan je denkt, misschien, meende Alfred.
- In woorden, niet in daden, weerlegde Robert. - Want als de rijken inderdaad
volgens de nobelste ingeving van hun geweten handelden, dan zouden er haast geen
rampzaligen op de wereld meer te vinden zijn.
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Maar Alfred was niet te overtuigen. Zijn levensopvatting was anders, helemaal anders
dan die van Robert.
Geregeld elke zaterdag las hij Roberts artikel in Christelijk Vlaanderen, en al vond
hij het doorgaans waar, touchant en mooi geschreven, toch betreurde hij de geest
ervan. - Je sticht meer kwaad dan goed, zei hij; - je verwekt kwelling en smart in
vele harten waar tot nu toe geluk en vrede heerste. Waarom gezegd, aan mensen die
zich gelukkig wanen en gevoelen, dat zij ongelukkig en rampzalig zijn? Waarom
gezegd, aan mensen die zich gezond wanen en voelen, dat ze ziek zijn? Zou het niet
veel beter zijn ze zolang mogelijk in hun illusie van tevredenheid en geluk te laten?
Bedeesd, met een geheime tegenzin, vooraf zeker dat Alfred hem niet begrijpen zou,
en triestig omdat hij die enige broeder, waarop hij zeer gesteld was, en die werkelijk
zeer goed was voor zijn onderhorigen, wellicht verdriet aandeed, poogde Robert hem
toch, in de verdediging van zijn ideeën, iets van zijn ideaal te doen gevoelen.
- Ja, zeker, hij wist het, dat hij onbewuste, diep verborgen smarten deed ontwaken.
Maar 't was voor 't goed van allen, uit een besef van algemene menselijke waardigheid.
En stichtte hij dan ook geen goed, duizendmaal meer dan kwaad? En indien de
volmaakte rechtvaardigheid een chimera, een onmogelijkheid was op aarde, moest
men dan toch niet trachten die zoveel mogelijk te bevorderen, uit een geest van
onderlinge verheffing en veredeling, uit een gevoel dat zijn bronnen had in al het
beste, al het hoogste en edelste van wat in 't menselijk hart verborgen lag?
Onovertuigd, onovertuigbaar, schudde Alfred het hoofd.
- Jij zelf, antwoordde hij, - zult het eerste slachtoffer van jouw utopieën zijn. Men
zal je niet begrijpen, men zal je beste bedoelingen verkeerd uitleggen. Langzamerhand
zal je de ganse rust en vreugd van je eigen leven bederven, zonder daarom de minste
dankbaarheid van hen die je zult willen helpen, en die je werkelijk zult geholpen
hebben, in de plaats te krijgen. Slechts een zeer klein kringetje van aanhangers,
wellicht dan nog verdeeld door onderlinge naijver, zullen zich om je scharen, terwijl
de overgrote meerderheid je als een vijand zal beschouwen. Nu reeds, in dit dorp,
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waar je, lange jaren, bemind en geacht hebt geleefd, begint er, als eerste loon voor
je zelfopofferende edelmoedigheid, een geheime vijandelijke stemming tegen je te
ontstaan. Velen zien met lede, afkeurende ogen je pogingen aan, en de geestelijkheid
springt in 't harnas.
Het was de waarheid. De christelijk-democratische beweging, door de
orthodox-katholieke chefs eerst beschouwd als de ijle chimera van een groepje
heerszuchtige heethoofden, had, in enkele maanden, zo ontzettend veel veld gewonnen
onder de landelijke bevolking, dat haar invloed, in de aanstaande verkiezingen,
overwegend dreigde te worden. Voor 't eerst hoorde het diep gezonken volk van 't
platteland een grote stem van waarheid en verlossing, waarnaar het met vertrouwen
durfde luisteren, omdat die stem, al sprak zij ook met haat en afkeer van het slaafse
fanatisme, hun fondamen teel geloof in God toch ongedeerd liet. En al durfden de
meesten, uit vrees voor de machtige geestelijkheid en de kasteelheren, nog niet
openlijk voor hun nieuwe mening uitkomen, toch streelden zij, soms onbewust, in
stille gretigheid, het diep ontroerend ideaal, als een heimelijke schat van troost en
geluk voor de toekomst. Maar ook in de betere standen, tot in de rangen van de
geestelijkheid zelf, telde de christelijk-democratische leer hoe langer hoe meer
openlijke of geheime aanhangers; en, op bevel van de bisschoppen, die een tijdlang
als bevechtingsmiddel het doodzwijgen hadden aangeprezen, werd nu eindelijk,
onder de dringende knelling van 't gevaar, een heftige strijd gevoerd. De grote
eigenaars en kasteelheren door hun geldelijke invloed, de pastoors in dreigende
sermoenen, een omgekochte dagbladpers in laffe lasterschriften, die overvloedig
werden rondgestrooid tot in de verste gehuchten, het ganse hoog- en laagconservatieve
element was in 't harnas gesprongen. Daartegen stelden zich de voorstanders van de
nieuwe leer met verdubbelde inspanning van krachten, als jonge kampioenen toetsend
hun sterkte aan de razende weerstand van de machtige vijand; werkend en strijdend
met een taaie, nooit uitgeputte kracht, die zich na elke ruwe stoot als onder een
springveer weer oprichtte, een kracht die gepaard ging met een oprechtheid helder
als een vuurbaak, met een openhar-
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tigheid die aan allen het doel liet zien, die hoog de verantwoording van alle daden
op zich nam, met fiere trots zich beroemend op de in schijn verdachte, politieke
tractaten en verbonden welke hun verweten werden; zó fier, en trots, en onversaagd,
dat zij openlijk bekennen durfden, voor een tijd samen te zweren met tegenstrevers
en zelfs vijanden, liever dan die nog veel grotere vijanden, de klerikale, conservatieve
bourgeois aan het hoofd van de regering te zien blijven. Hun kranig optreden had
dan ook van lieverlede bijna alle anticonservatieve partijen tijdelijk met elkaar
verzoend, in een hartstochtelijk elkaar opzwepen tot de algemene strijd. Van alle
kanten kwamen toetredingen tot het Algemeen Verbond; de mogelijkheid van de
zegepraal, jarenlang beschouwd als een hersenschim, vervulde plotseling met hoop
en geestdrift aller harten, en in de meeste grote steden werden weldra reusachtige
volksmeetings gehouden, - monstermeetings, werden ze genoemd - waarin sprekers
van de verschillende gezindheden de geest en het doel van de beweging kwamen
uitleggen, en het volk tot de gemeenschappelijke strijd om verlossing en vrijheid
aansporen.
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VII
Het was te Gent, op een maandagavond, dat de eerste van die monstermeetings, die
daarna gevolgd zou worden door een kolossale manifestatie met fakkeltocht in de
straten, plaatsgreep.
Er was in 't begin wat gescharrel geweest om de keuze van de stad: Desgenêts van
mening dat het te Brussel moest gebeuren, als hart en bakermat van de beweging,
Kappuijns bewerend dat het niet anders kon dan te Gent, als hart van Vlaanderen en
drukste centrum van die talrijke industriële en ook landelijke proletariërsbevolking,
die men toch in de eerste plaats wilde helpen. Een derde chef, die van Antwerpen
was, had ook deze stad voorgesteld, en men kon het maar niet eens worden, zodat
eindelijk, om alle twist te vermijden, besloten werd voor de keus te loten. Die viel
op Gent.
Het was in een enorme zaal, een populaire bal- en concertzaal, langwerpig-vierkant,
omgeven van een gaanderij versierd met grofgeschilderde medaljonportretten van
beroemde componisten, die door niet minder grof afgewerkte slingerkransen van
wingerd- en bloemtrossen ruw-decoratief aan elkaar waren gesnoerd. In de
achtergrond vormde het drukgekleurd, neergelaten scherm van het toneel insgelijks
als een wand van ranken en van bloemen, en de tribune, eenvoudig samengesteld uit
wat aan elkaar gespijkerde planken op wat lege vaten, waarop men een tafel en enkele
stoelen had geplaatst, was opgericht tegen de rechter gaanderij, ongeveer halfweg
in de ruime zaal, zodat de sprekers van alle kanten haast even goed gehoord en gezien
konden worden. De meeting was gesteld op acht uur; maar reeds van vóór zeven
hoorde men buiten in de straat een kolossaal rumoer van menigte, met stampvoetend
gedruis, gegil, gefluit, ge-
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zang van revolutionaire liederen. De voorzitter van de meeting, die even over halfacht
met een paar vrienden langs een zijdeur binnenkwam, werd dringend door de
dienstdoende politiecommissaris verzocht zo spoedig mogelijk de deur te openen.
En zodra dit gebeurd was stormde de menigte binnen met 't geweld van een stroom
die door een dijk breekt: eerst vechtend op elkaar gedrongen en geperst in 't smalle
gangetje, dan plotseling vrij openvloeiend in de ruime zaal, donderend met de klompen
over de houten vloer als in reusachtig tromgeroffel, gillend en joelend van uitgelaten
pret, in een zó wilde drukte en lawaai, dat de ganse zaal er van echode en dreunde.
In enkele minuten waren al de plaatsen op de gaanderijen, waar men zitten kon,
stormenderhand ingenomen; en de menigte die er geen plaats had kunnen vinden
stroomde weer beneden, in wilde deiningen van lachen en gegil, elk ogenblik
teruggedreven door de menigte die maar voortdurend naar boven wilde, de ene groep
zich mengend met de andere, krioelend als een mierennest, woelend en dwarrelend
door elkaar, als een bruisende mensenmaalstroom. Eerst na geruime tijd kwam er
betrekkelijke kalmte, waarin men aldoor nog een soort van aanhoudend gehommel
bleef horen, met nu en dan een kreet, een schel gelach, een schril geroep van de ene
gaanderij naar de andere. De eerste rijen, zeer goed gezeten, maakten het zich gezellig:
de mannen met de pijp in de mond en de ellebogen op de borstwering; de vrouwen
sinaasappels etend, waarvan de schillen naar beneden vielen. En nu stroomde de
ononderbroken vloed van de voortdurend nieuw aankomenden gelijkmatiger binnen,
langzaam vullend de enorme zaal, als een rivier, die, aldoor aanhoudend
voortstromend, eindigt met de reusachtige kom waarin ze zich uitstort tot de boorden
te doen zwellen.
Het was tien minuten vóór acht. Op de tribune waren twee heren verschenen, in
een nieuwsgierig rumoer van de menigte. Hun namen vlogen van mond tot mond:
Hebbelijnck, een jong advocaat, gedelegeerde spreker van een fractie van de oude
doctrinair-liberale partij, en Hardan, insgelijks advocaat, afgevaardigd door de liberale
progressisten. Een ogenblik daarna verscheen Jan Kappuijns, de socialis-
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tische leader. En zodra de menigte, grotendeels samengesteld uit socialistische
arbeiders, hem ontwaard had, barstte 't gewoon luidruchtig gejuich los, waarmee zijn
optreden in 't publiek telkens begroet werd. Een lied weergalmde, weldra door
honderden en honderden toeschouwers met volle stem herhaald:
Vivat onze Jan!
En hij mag er wezen.
Vivat onze Jan!
En hij mag er zijn.

Een daverend applaus, gemengd met voetengetrappel en wild juichende kreten,
begroette 't eind, terwijl Kappuijns, aan die vergoding van het volk gewend, gewichtig
rechts en links groette en boog.
En in het woelend gedruis kwam nu ook Robert te voorschijn, vergezeld van
Desgenêts en Chattel. Koppens, trouw geflankeerd door Rosseeuws, volgde hem op
de hielen. Nog twee, drie andere heren, die Robert niet kende, klommen insgelijks
op de tribune.
De voorzitter, een oude, magere heer met hooggekleurd, beenderig gezicht en
puntig geknipte, grijze baard, nam zijn hoed af en stond op, met het schelletje in de
hand, om de meeting te openen. De keus voor het voorzitterschap van die
monstermeeting van het Algemeen Verbond was op hem neergekomen, omdat hij
tot geen enkele politieke secte behoorde en zijn naam alom werd gewaardeerd als
een waarborg van onpartijdigheid en eerlijkheid. Hij deed het belletje klingelen, en,
in het langzaam uitdovend lawaai, begon hij met een doffe, ietwat haperende uitspraak,
zijn korte, op een stuk papier geschreven openingsrede voor te dragen, toen een
verward geraas ontstond op een van de gaanderijen, en eensklaps een heldere stem
weergalmde:
- Nog nie, menier de preizedent! Loat ons nog 'n beitse wachten op Louisiana!
De voorzitter, door die onderbreking uit zijn rede geslagen, keek verbaasd op naar
de gaanderij vanwaar de stem geklonken had, zag daar een man, rechtstaande, in
arbeidskleren,
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die, zodra hij 's voorzitters aandacht op zich gevestigd zag, als toelichting bij zijn
gezegde voegde:
- Wacht nog 'n klein beitsen, as 't ou blieft, menier de preizedent! Die meinsche
moete van zuu verre komen. Binne vaaif minute zillen z' hier zaain!
Kappuijns, even opstaande, fluisterde de voorzitter iets in 't oor, waarbij deze met
een goedkeurend hoofdgeknik weer ging zitten, terwijl in de zaal, onder rumoerig,
tegenstrijdig lawaai, een reusachtig schreeuwen opgalmde:
- Jo! jo! Wachten op Louisiana! Wachten op Louisiana! Louisiana was de naam
van de grote Gentse katoenspinnerij, waar over de vierduizend arbeiders in werkten.
Zij was een symbool van machtig kapitalistisch collectivisme, en tevens de bakermat
van de grote arbeiderscoöperatieven. Dáár ook braken doorgaans het eerst die
kolossale werkstakingen uit, welke, zich uitbreidend tot de andere fabrieken, die
optochten van twintig, dertigduizend strikers tegelijk op de been brachten: vervaarlijke
optochten, met rode vlaggen en revolutionaire cartels, met de ‘Marseillaise’ als
strijdzang en het ‘Mort au capitalisme!’ als leus; optochten, waarvoor de magazijnen
in allerhaast hun ramen, en de rijke burgers sidderend hun deuren sloten, terwijl
honderden politieagenten, met getrokken sabel de stoet encadrerend, met de
manifestanten meegingen, zonder de revolutionaire zangen te durven verbieden,
zonder de rode vlaggen en onheilspellende cartels te durven wegnemen. Dáár was
het, eindelijk, dat de afschuwelijke slachterijen hadden plaatsgehad; dat de troepen,
op een gegeven ogenblik achter de uit elkaar gerukte hekkens verschanst, in een
uiterste poging tot verdediging van de fabriek, welke de muiters in brand wilden
steken, met hun geweren hadden geschoten, eerst in de lucht, onder wild
hoongeschreeuw en spotgelach, dan op het volk zelf, meer dan veertig doden en
gekwetsten, waaronder een aantal vrouwen en kinderen, neervellend. Zo had Louisiana
een wijdbekende faam van revolutionaire wreedheid en martelaarschap verkregen,
en geen heftige volksbeweging werd zonder de solidaire medewerking van haar
vierduizend arbeiders op touw gezet.
En, wijl men nu nog even, in het verward geraas van de
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duizenden aanwezigen, naar de komst van de werklui van die verafgelegen fabriek
wachtte, hoorde men weldra in de straat een enorm, snel naderend, voortdurend
zwellend gejoel; en in die overvolle zaal, waar de stikkende atmosfeer reeds de
gaslampen in een rossige nevel begon te hullen, stormden de kerels van Louisiana
eindelijk binnen, met acht clairons aan 't hoofd rondom een reusachtige rode vlag,
juichend en zingend, zwaaiend met armen en petten, begroet door zulk een wild
applaus vanuit de zaal en van de gaanderijen, dat het ganse kolossaal gebouw er tot
in zijn grondvesten van daverde en dreunde. Een kort bevel weerklonk, de clairons
barstten schetterend los, de rode vlag werd ritmisch groetend heen en weer gezwaaid,
en duizenden stemmen hieven met volle kracht het strijdlied aan:
Allons enfants de la patrie,
Le jour de gloire est arrivé!

Het maakte een overweldigend aangrijpende indruk, als de spontane uitbarsting van
een onweerstaanbare macht. Kappuijns, fiks rechtstaande op de tribune, had zijn
hoed afgenomen, en Robert, die voor het eerst zulle een schouwspel bijwoonde,
voelde zich bleek en koud worden, met zenuwachtig trillende lippen. Hij zag een
vrouw, vlak voor hem, beneden de tribune, eensklaps, als in een hysterische aanval,
in scherp gegil en hevig snikken uitbarsten; hij zag twee mannen, die niet meezongen,
waanzinnige ogen opspalken, lijkbleek van gelaatskleur, met krampachtige
bewegingen van de kakebenen, als 't ware knarsetandend. Donderend gedruis begroette
't einde van de zang, en daar de bende van Louisiana lang nog niet geheel tot in de
zaal was doorgedrongen, werd eensklaps in de achtergrond het gordijn van 't toneel
opgehaald, en honderden klauterden op de scène onder uitbundig gelach en applaus.
Toen stroomden eindelijk de laatsten binnen, en, in de betrekkelijke stilte die daarop
volgde, stond de voorzitter weer op en deed hij opnieuw zijn schelletje klingelen.
Dan viel de stilte opeens, plechtig, volkomen.
De voorzitter kuchte, zette 't schelletje neer, nam zijn papier
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op, en met zijn doffe, ietwat stotterende stem, veel te zwak en te onduidelijk voor
zulk een reusachtige schaar toehoorders, sprak hij zijn korte openingsrede uit.
Applaus weergalmde bij het eind, ofschoon haast niemand een woord had begrepen;
en, nadat hij aan de eerst ingeschreven spreker: advocaat Hebbelijnck, het woord
had toegestaan, hernam de voorzitter zijn plaats.
Hebbelijnck rees op. Het was een man van ongeveer dertig, klein, mager, bruin,
met dunne baard en grote ogen achter een lorgnet. Hij trad op, verklaarde hij, in naam
van een geavanceerde fractie van de oude liberale partij. En zijn redevoering, die hij
met een schelle, nijdig klinkende falsetstem voordroeg, verried dan ook al dadelijk
de sectarische, oudliberale haat tegen de traditionele vijand: het klerikalisme. In de
nu zeer waardige, aandachtvolle stilte van al de toehoorders, vertelde hij de
lijdensgeschiedenis van zijn partij: hoe zij, na lange jaren onderdrukking, in een kreet
van vrijheid en van waarheid was ontstaan, hoe zij gestreden had en overwonnen,
hoe zij, verzwakt door onderlinge verdeeldheid en twisten, eindelijk het onderspit
had moeten delven. Nu was zij verslagen, hij moest het wel toegeven, maar, wat hij
niet toegaf, wat hij nooit toegeven zou, was, dat ze, zoals velen beweerden, voor
altijd verloren was. Hij, en zij allen wier tolk hij hier was, geloofden steeds vast in
haar innige kracht en herlevende grootheid; hij, en zij allen wier tolk hij hier was,
hadden er plechtig hun eed op gezworen uit al hun macht daaraan mee te werken.
Hevige discussies, - dat was voor niemand een geheim meer - hadden onder de leden
van de oud-liberale vereniging plaatsgehad. Ontslagen waren ingediend, een scheuring
was ontstaan. De meeste oudjes, conservatief van aard en van traditie, hadden van
geen, zelfs tijdelijk verbond met socialisten of progressisten willen horen; maar vele
jongeren hadden 't wél gewild, zonder daarom één enkele letter van hun eigen liberale
grondbeginselen te verloochenen. Nu, als vroeger, stonden zij rotsvast in hun politieke
overtuiging. Nu, als vroeger, bleven zij, vijanden van 't collectivisme, onwankelbaar
hun grondbeginsel van individueel eigendom getrouw. Nu, als vroeger, - en dat moest
hier luid en eerlijk klinken - bleven
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zij hun tegenwoordige, tijdelijke bondgenoten: progressisten, socialisten, christelijke
democraten, beschouwen als hun politieke tegenstrevers na de overwinning. Enkel
om die overwinning was het hun te doen. 't Verpletteren van de aloude, traditionele
vijand, 's lands bewind te rukken uit de roversklauwen van de klerikalen: dát was
hun enig doel.
Deze redevoering, die slechts aan het streven van een zeer gering gedeelte van de
toehoorders beantwoordde, werd niettemin warm toegejuicht, vooral door een groepje
bij de ingang staande jongelui met hoge hoeden en gele handschoenen: jeugdige
salonadvocaatjes of zoons van rijke nijveraars. Een geest van welwillend gestemde
verdraagzaamheid bezielde voorlopig de vergadering; eenieder scheen zijn best te
willen doen om wederzijdse grieven tijdelijk te vergeten. Een verward gedommel
gonsde even door de zaal, met deining van hoofden en schouders. Toen rees de
voorzitter weer op; en, in de waardige, aandachtvolle stilte, die nu op het eerste
klingelen van zijn schelletje volgde, gaf hij Hardan, de afgevaardigde van de
progressisten, 't woord.
Een type van ambitieuze heerser: hoge, forse, trots achteroverhellende gestalte,
middelbare leeftijd, breed-blank, ietwat kalend voorhoofd, zwarte knevel, zwarte
spitsbaard, zo rees hij strak en fiks achter de katheder op. De partij waar hij aan 't
hoofd van stond, insgelijks geboren uit een scheuring van de oude liberale gezindheid,
en een tijdlang beschouwd als de ware partij van de toekomst, had zich van lieverlede,
uit de aard zelf van de zaak, in het socialisme, waarvan zij nagenoeg alle
grondbeginsels huldigde, versmolten.
Toch bleef zij, onder haar eigen naam en banier, een nogal talrijke hoeveelheid
bondgenoten tellen, die het epitheton ‘socialist’ niet wilden dragen; en in naam van
dezen was het, dat Hardan tot het Algemeen Verbond zou toetreden. En hij het de
goede gelegenheid niet voorbijgaan, om tegen de oud-liberalen, vroeger zijn
bondgenoten, thans zijn onverzoenlijkste vijanden, de ergste hatelijkheden aan te
halen. Hij schold ze uit als lammelingen, als vadsige slapers, als oververzadigden
van levensweelde en genot, als volksvijanden van het ergste soort, omdat ze zich
helemaal niet meer met
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het volk bemoeiden. De klerikalen tenminste vochten hardnekkig om hun
verdrukkende heerschappij staande te houden, en in die hardnekkige strijd kon de
mindere man zijn eigen krachten leren kennen en beproeven; maar zij, de oudliberalen,
waren zó laf en minachtten zó het volle, dat zij het steunden noch bestreden. In hun
verstompte, domtrotse zelfgenoegzaamheid, wijl zij toch leefden en zich vetmestten
met de arbeid van het volk, bleven zij het volk negeren, sloten zij moedwillig hun
ogen en hun oren om 's volks ellende niet te zien en zijn nood- en opstandskreten
niet te horen.
Een geweldige uitbarsting van tegenstrijdig geschreeuw, applaus en rumoer
ontstond bij die heftige uitval. Midden in de zaal, op de gaanderijen en op het toneel
dreunde 't van driftig applaus en daverend voetengetrappel, terwijl de groep van de
rijke jongelui bij de ingang woedend protesteerden, met gefluit en uitjouwend gejoel,
en dreigend naar de spreker op gezwaaide stokken. Hebbelijnck, hun gedelegeerde,
was op de tribune van zijn stoel opgevlogen, en schreeuwde Hardan gesticulerend
woorden in 't gezicht, die onder 't algemeen lawaai verloren gingen.
Eerst na een ruime tijd, terwijl de president, insgelijks opgestaan, ononderbroken
zijn schelletje deed klingelen, kwam het weer tot betrekkelijke kalmte. Met zijn doffe,
stotterende stem vermaande de president de spreker tot het gebruiken van ordentelijker
uitdrukkingen, en het publiek tot meer bedaardheid en geduld. Een kort applaus
begroette deze woorden; doch Hardan, opgewonden door het juichen van de
meerderheid van de toehoorders en woedend gemaakt door de dreigementen en het
jouwen van zijn vijanden, nam in 't geheel geen notitie van de vermaning, en riep uit
met bulderende stem:
- Ik weet niet of er hier oud-liberalen bij de vergadering aanwezig zijn, maar áls
er zijn, dan zeg ik hun in 't gezicht dat hun politiek en sociaal gedrag van de laatste
jaren een gedrag van lafaards en van dommeriken was!
't Werd plotseling als een oproer in de zaal. Een woeste golving sloeg als een
stormbui over de woelende hoofden en schouders; en gaanderijen en toneel kraakten
onder 't jube-
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lend stampvoeten, terwijl de groep van de rijke jongelui nu als razend schreeuwden:
- Ja! ja! er zijn hier wél oud-liberalen in de zaal! En ze spuwen je in 't gezicht,
lafaard! verrader! renegaat die je zelf bent!
De president, aanhoudend met de ene hand schellend, zette met de andere zijn
hoed op en ging zitten, als tot teken dat hij niet meer wilde presideren. Dit flink
besluit bracht dadelijk een weinig kalmte teweeg.
De president nam langzaam zijn hoed weer af en stond op. - Heren, sprak hij, met
een stem die van benauwde emotie beefde, - als de meeting in tumult moet ontaarden,
dan houd ik op te presideren! En hij ging verder door aan 't vermanen, met zijn
onduidelijke voordracht, die weer van lieverlede onder hommelend geraas, en ten
slotte onder handgeklap gesmoord werd, om hem te doen ophouden. Niemand nam
notitie van zijn woorden, men wilde alleen maar horen wat Hardan nog meer zou
durven zeggen. Doch Hardan, die volkomen zijn doel bereikt had, verlangde nu enkel
nog te zeggen, waarom en hoe zijn groep zich ook bij 't groot verbond tegen de
gemeenschappelijke vijand wilde aansluiten. En toen zulks erg uitvoerig was geschied,
met de geijkte driftige uitvallen tegen het klerikalisme en onder de verplichte warme
toejuichingen bij de slotrede, ging Hardan triomfant-voldaan weer zitten, en verleende
de president het: woord aan Koppens, de volgende spreker.
Koppens, trouw geflankeerd als altijd door Rosseeuws, zijn acoliet, zijn hond, die,
achter zijn rug half neergehurkt, hem af en toe souffleren zou, was enkel naar de
meeting gekomen om er het flamingantisme te verdedigen. En, evenals in de
vergadering te Brussel, begon hij dat eerst en vooral met zijn scherp-nijdige stem
van onverzoenbare sectaris te verkondigen, opdat er dienaangaande niet het geringste
misverstand zou bestaan.
- Ik weet, sprak hij, - dat hier voor velen, en wellicht voor de meesten, het politiek
doel van de meeting de hoofdzaak, en zelfs de enige belangrijke, zaak, uitmaakt,
terwijl taalkwestie en taalstrijd slechts als bijzaak beschouwd worden. Voor mij,
integendeel, evenals voor de groep die ik hier ver-
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tegenwoordig, is de Vlaamse beweging de hoofdzaak en de politieke kwestie de
bijzaak.
In een hoek van de zaal, vlak beneden het toneel, steeg luid applaus op, even
gestoord door enkele wanluidende kreten. Een vrij aanzienlijke groep flaminganten
had zich daar geschaard, grotendeels samengesteld uit jonge studenten met groene
petten, en gewapend met zware knuppels. Niet zelden verwekte hun doorgaans
luidruchtig optreden stoornis in de meetings of vergaderingen waar ze zich vertoonden,
en hun welbekende dikke knuppels, hun ‘goedendags’ zoals ze die naar het vervaarlijk
wapen van de middeleeuwse Vlamen noemden, werden wel eens geduchte voorwerpen
in hun handen. Ditmaal toch, omdat het hun chef was die sprak, werden zij dadelijk
weer kalm, en Koppens kon verder zijn ideeën ontwikkelen.
Zijn grote vijand dan, was niet het klerikalisme, maar wel Frankrijk en de Franse
invloed. En daarover hoefde niet geredeneerd, dat zat hem in merg en been, dat was
in hem een bloed- en rassenhaat, een atavieke haat, op hem overgebracht door zijn
ouders en zijn voorouders, wier bloed de heuvels van Gavere en de vlakten van
Groeningeveld had gedrenkt. De enige wellicht onder alle flaminganten was hij in
zijn levenswijs volkomen logisch met zijn grondbeginsels. Hoewel hij zo goed en
zelfs beter dan vele Belgen die enkel Frans spreken het Frans kende, toch weigerde
hij steeds hardnekkig die taal te gebruiken in om het even welk gezelschap waar de
mensen ook Vlaams verstonden. Men vertelde van hem dat hij vroeger was verloofd
geweest met een zeer mooi en lief Waals meisje, waar hij oneindig veel van hield.
Maar ondanks al zijn aandringen was hij er nooit in geslaagd haar het Vlaams te doen
aanleren en haar die taal als tweede moedertaal te doen beschouwen. Na wanhopig
lijden en strijden hadden zij eindelijk met elkaar afgebroken, en hij had een echte
Vlaamse vrouw gehuwd, die zich aan zijn stugge, uitsluitende wil had onderworpen.
Zijn drie kinderen, waarvan het oudste jongetje reeds twaalf jaar was, kenden nog
geen enkel woord Frans, en allen samen spraken zij die stijf gewrongen, overdreven
puristische, officieel-Nederlandse woordenboektaal, die Robert hem reeds te Brussel
had horen
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gebruiken, en die, anders door niemand gesproken, zo vaak de geheimzinnige spotlust
van de toehoorders opwekte. In de colleges van zijn vak, - de scheikunde - die hij in
't Nederlands doceerde, hardnekkig om het even welke Franse terminologie
verbannend, ondervond hij de grootste moeilijkheden om zich te doen begrijpen door
studenten die in aüe andere wetenschappelijke vakken aan Franse technische termen
gewend waren; terwijl zijn uitgegeven werken, buitengewoon knap, om diezelfde
reden, in een slechts zeer beperkte kring bekend waren. Aristocraat en conservateur
van aard met dat alles, geweldig hatend het socialisme en zijn aanhangers, zonder
gevoel van medelijden noch rechtvaardigheid ten opzichte van de proletariërs, maar
zó wild en blind doordrongen van flamingantisme, dat hij toch maar alles over 't
hoofd had gezien om nog eens zijn stokpaardje te kunnen berijden.
En, onder het voorwendsel de Vlamen te verdedigen, gaf hij op Frankrijk af.
Uit Frankrijk was het, dat steeds alle rampen naar Vlaanderen waren overgewaaid.
Invasies, revoluties, burgeroorlogen, dwingelandij, verdorven zeden, alles was daar
vandaan gekomen. Onder die eeuwenoude, noodlottige invloed, onder die
demoraliserende, verpestende invloed van Frankrijk, had Vlaanderen, eenmaal een
trots op aarde, langzamerhand zijn stoere kracht en koenheid, zijn waardigheid, zijn
eerlijkheid, zijn taal, en met zijn taal zijn nationaliteitsgevoel, ja, alles, álles wat een
volk tot de digniteit van een zelfstandig volk verheft, teniet zien gaan. Er wás geen
Vlaams ras meer in Vlaanderen, de verbastering ging uit van de hogere standen, ze
daalde in de burgerklassen neer, ze drong verrottend en verpestend door tot in de
werkmansklassen, een tijd nog 't laatste bolwerk en de laatste hoop van het verkrachte
Vlaamsnationale leven. Het was de uiterste ellende, het einde van alles, de algehele
verdwijning van een volk, indien de laatsten die nog goed, en sterk, en eerlijk bleven,
uit al hun krachten met elkaar niet samenspanden om de vijand te verbannen. Men
kon niet energiek genoeg zijn, men kon niet hardnekkig genoeg strijden, men kon
zich geen te grote opofferingen opleggen. Het kwaad
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was zó verschrikkelijk, het gevaar was zó ontzettend groot, dat hij op de grens van
het verfoeide land een muur had willen zien oprijzen, dat hij er een put had willen
zien graven, een afgrond waarin men het verderfelijk-overweldigend ras zou hebben
neergestort, verdronken en geslacht, zoals hun stoere voorouders vijf eeuwen geleden
in de sloten van Groeningeveld de stormlopende benden van Filips de Schone
slachtten, die zogenoemde ‘fleur de la noblesse de France’, met wier bloed en vlees
het waarlijk nobel en te lang gefolterd en getergde Vlaanderen, het Vlaanderen van
de Leeuw, van de bloeddorstig briesende Leeuw, eindelijk zijn malse groene weiden
vetdrenkte en mestte.
Een geweldige uitbarsting van kreten en gejuich weergalmde bij die hartstochtelijke
woorden, en de studenten, hun groene petten op hun dikke knuppels in de hoogte
zwaaiend, hieven met volle longen de bekende Vlaamse strijdzang aan:
Zij zullen hem niet temmen
De fiere Vlaamse leeuw!

Een gloed van vaderlandse trots woei als een storm over de woelende hoofden, en
zelfs op de gaanderijen, waar het toch haast uitsluitend bezet was met vijanden van
Koppens, werd het lied eenstemmig meegebruld. Het was het ganse volk dat met één
adem zong zijn eigen trots en glorie, dat heldenklanken schreeuwde, in plotseling
weer bewustzijn van vroegere grootheid en liefde. In allen trilde iets van dapper
verleden, voor allen rees op, in louter pracht en weelde, het koene beeld van de
middeleeuwen, zacht nobel als een wonderschone jonkvrouw op haar staatsiepaard,
zwaar en aangrijpend nobel als een reuzenstandbeeld op de toren van een oude grijze
kathedraal. De gezichten werden er bleek van en de president gebood geen stilte. In
verheven gloed van emotie werd het lied tot het einde uitgezongen. Maar toen was
de illusie ook weg; en nuchter, pijnlijk-nuchter contrasterend klonk de slotrede van
Koppens:
- Onze toetreding tot het Verbond is dus ten prijze van die beslissende voorwaarde
dat het Verbond uit al zijn macht de Vlaamse belangen zal ter harte nemen. Enkel
op die voor-
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waarde brengen wij u onze stemmen, ál onze stemmen. Zoniet, dan beschouwen wij
u als vijanden, en wij zullen zelfstandig blijven strijden, tegen u zowel als tegen alle
anderen die zo schandelijk onze rechtmatige eisen hebben miskend. Geen middenweg,
dus, voor ons, echte Vlamingen! Of het verbond, zoals ik het u voorstel, óf de oorlog!
Overweegt en kiest!
Warm applaus, kreten van afkeuring, een tegenstrijdig en verward geraas begroetten
het eind van die rede, terwijl Koppens de katheder verliet en weer ging zitten, met
nijdig gesloten mond en schuinse, gluiperige blikken, rechts en links over de zaal.
Wel poogden de jonge studenten met het weer aangeheven strijdlied van de Vlaamse
Leeuw nog eens de geestdrift op te wekken, maar de eenstemmige hoge emotie van
daarstraks was voorbij en het lukte niet. Energieke chuts en 't schel geklingel van
het belletje brachten stoornis in de opgewondenheid, en toen het weer betrekkelijk
stil was geworden in de zaal, stond de president het woord toe aan de socialistische
leader Kappuijns.
Een gedempt, maar breed rumoer van gretigheid rolde als een verre donder door
de zaal. Het hart van de menigte begroette het optreden van haar bóven alle anderen
geliefde spreker. Men kon voelen dat alles wat tot dusverre was gezegd slechts een
betrekkelijke waarde had voor dat volk, en dat het, eerst nu, het echte, ware woord
zou horen, waaronder zijn gemeenschappelijke ziel zou trillen.
Langzaam was hij op de katheder verschenen, langzaam oprichtend zijn slechts
middelmatige gestalte, tot hij, achterovergebogen, eensklaps heel groot leek. Kalm
ging de harde, strakke heersersblik van zijn felle schitterogen over de woelende
schouders en hoofden, kalm wachtend dat alles stil, volkomen stil werd. Dan strekte
hij, als in bezitneming, zijn beide handen uit op de katheder, en helder, zo heerlijk
kalm en helder dat iedere syllabe tot in de verste hoek van de reusachtige zaal
doordrong, begon hij, in Vlaams taaleigen, in 't eigen dialect van 't Gentse volk, zijn
rede:
- Gezellen!
Ier da 'k ulder zegge woa da 'k ulder te zeggen hè, wil ek ierst mee ienige woorden
antwoorden op 't giene da menier
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Koppens ulder doar verteld hêt. Ik zal zuu frank zein in mein antwoorde of dat i hij
steit1. geweist hêt in zein beweireinge; en doarom zal ek moar sebiet beginne mei 'n
beitse goed te zegge van Frankreik omdat er-i-hij zuu veil kwoad van gezeid hêt!
Op de gaanderijen, op 't toneel en midden in de zaal brak dadelijk applaus uit, nu
ook even gestoord door afkeurende chuts en schel gefluit van tegenstrevers. Doch
met een eenvoudig kalmerend gebaar van de hand, veel beter dan de president die
koortsachtig zijn belletje deed klingelen, herkreeg Kappuijns terstond weer de stilte.
En, met zijn wonderbaar-helderklinkende stem, galmend als trompetgeschal; hervatte
hij zijn populaire rede:
- 't En es gien woar, gezellen, leik menier Koppens doar gezeid hêt, da Frankreik
ons nie anders gedoan en hêt dan kwaod! Woa dat er wèl woar ès, dat es da Frankreik
ons in den teid kwoad gedoan hêt, en doarom moeten we 't Frankreik van dien teid,
of liever de Fransche keuningen en prinsen van dien teid, verfoeien. Moar het woare
Frankreik, het Frankreik van de revolutie, het Frankreik van 1789, van 1848 en van
1870 hêt ons, socialisten, om zuu te zeg- gen in 't leiven geropen, en doarom moeten
we Frankreik ieuwig dankboar zein, woat of er anders uuk verkierd in da land, da
nou zeu ongelukkig es, gebeuren mag!
Bravo! bravo! hoera! galmden honderden stemmen, smorend de protestkreten en
het gefluit van de tegenstrevers onder daverend, juichend lawaai. En, op het toneel,
om de reusachtige rode vlag, die wapperend werd heen en weer gezwaaid, hieven
de arbeiders van Louisiana, met schelschetterend klaroengeschal, de ‘Marseillaise’
aan, wild overschreeuwend de heldenklanken van de ‘Vlaamse Leeuw’, die de
studenten, zwaaiend met hun knotsen, nu ook weer met bulderende stemmen hadden
aangevangen.
Doodkalm, de handen uitgestrekt op de katheder, het Kappuijns het gejoel uitrazen,
meelijdend-spottend opzij kijkend naar de voorzitter, die in koortsige overijling zijn
belletje deed klingelen. Dan maakte hij zijn kalmerend gebaar met

1.

Stout.
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de hand, en, in de dadelijk daarop volgende stilte, zette hij zijn redevoering voort:
- Vanuit Frankreik es 't, dat de grute, edelmoedige, broederleik-menslievende
gedachten en beginsels, die nou uuk ónze gedachten en ónze beginsels zein, tot ons
over zein gekomen. D'r wordt wel gezeid da w' onze gedachten uuk grutendiels uit
Duitsland hên gekreige, en da we doarveuren 't Germoansche ras moeten dankboar
zein: ik geive 't toe, en de noamen van Koarel Marx, Bebel, Liebknecht en veel andere
stoan in gouwene letters op onze mure geschreive. Moar dat en neemt nie wig dat
de Duitschers zelve in Frankreik het ei zein goan hoalen, da z'in ulder land hên
uitgebroeid, en dat 't veural de Fransche toal es, die de schune, edelmoedige gevoelens
en gedachten van rechtveirdigheid en van menslievendheid aan al de volkeren van
de weireld en speciool aan 't Vloamsche volk verkondigd hêt!
Was 't dòàrom toch gien dwoaze zottegheid en gien misdoad, in noame van
verdeidegeinge van de Vloamsche belangen, de Fransche toal uit 't land te wille
verbanne? Woa moest 'nen oarmen duvel van ne wirkman nou toch in Godsnoam in
Belgie doen as hij gien beitse Frans en kon? Zein leiven lang wirken leik 'n slaove
veur 'n oarm kustje druug bruud, zonder hope van oeit verder te komen? Terweil as
hij 'n beitse Frans kon alle wegen veur hem open stonden! Moar dat 'n kon menier
Koppens zeiker nie schelen! Menier Koppens was uuk al ienen van die slimme keirels,
die deur ulder vloamsgezindheid goeie, winstgeivende ploatsekes van 't goevernement
bekomen; en da was uuk wel de veurnoamste bedoeleinge van de neigen tiende van
die hierkes die 't flamingantisme zuu hardnekkig verdeidigen! Zeiker...
- Ge liegt erom! ge liegt erom! vielen hem een vijftigtal stemmen tegelijk driftig
gillend in de rede, terwijl de knuppels dreigend zwaaiden.
Maar Kappuijns, kalm glimlachend onder het dreigend geschreeuw, kalmerend
met de ene hand zijn opgehitste bondgenoten die woest tegenschreeuwden, kalmerend
met de andere de opgehitste flaminganten, even kalmerend zelfs het agitant geklingel
van 't belletje van de voorzitter, glimlachend-kalm, doodkalm hervatte Kappuijns
zijn gestoorde
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rede:
- Zeiker, zei ik, - hiel zeiker hên de flaminganten uuk goe wirk gedoan, geleik bei
veurbeild de kennesse van 't Vloams verplichtend te moaken veur rechters, avecoaten,
lieroars en alle soort van ambtenoaren hier in Vloanderen. Al die deinge moeste
goedgekeurd en verdeidigd worde, en alles wat er nog in die richteinge te doen was
moest en zoe verkreige worde. Moar woa kon da verder nen oarmen duvel van ne
wirkman schelen of hij in 't Frans of in 't Vloams zeinen honger zoe uitschrieuwe!
D' huufdzoake veur hem was van gienen honger mier te leien, en as hij dat èn in 't
Frans èn in 't Vloams kon eischen, dan zoên ze 't zeiker nog wel beiter verstoan in
de weireld dan as hij 't moar in 't Vloams alliene 'n riep!
Joa, gezellen, dat hên we ierst en veural nudig: 'n beiter lot in de weireld, mier
ruste, minder sloavenoarbeid, huger luun, beiter weunijnge, beiter eiten! Loat de
reike meinschen nou moar onder mallekoar vechten om te weiten of da ze woa verzen
en woa romans in 't Frans of in 't Vloams zulle leizen; loater, as onze stoffelijke
welstand voldoende zal verbeiterd zein, zulle we doar uuk wel in meispreiken en
zeggen woa dat ònz' opinie es in zoake van toal en van keunste. Loater, as we zuu
goed Frans zulle keunen as de flaminganten, die onder mallekoar alteid Frans spreiken,
zulle we dan uuk meschien Vloamsche verzen en romans leizen of schreiven. Veur
't ugenblik hên we wat anders nudig. Veur 't ugenblik 'n zein 't gien romans noch
gien verzen die we moeten hên, moar buufstikken...
Hij schreeuwde 't uit: ‘buufstikken!’ in plat, Gents-Vlaams, en, bij dat brutaal,
triviaal woord, overdonderde weer een explosie van tegenstrijdig gejoel de stem van
de spreker en het schelletje van de voorzitter. Het ganse intellectueel gedeelte van
de vergadering drukte zijn verontwaardiging uit met lange oh! oh's! maar op de
gaanderijen, op het toneel en midden in de zaal was 't een applaus en een gejuich
alsof de zolderingen en de muren eronder in elkaar zouden storten, terwijl duizenden
toeschouwers, met woestgeestdriftig uitgestrekte armen, als in een gebrul van wilde
beesten 't woord herhaalden:
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- Joa! joa! Buufstikken! buufstikken! buufstikken! We moeten buufstikken hên!
Op de tribune zelf greep een heftige scène plaats. Eensklaps vloog Koppens op,
en, met een gebaar als van een krankzinnige, schreeuwde hij Kappuijns iets in 't
gezicht dat onder 't algemeen gedruis verloren ging. En plotseling, met een uitdagende
armzwaai, sprong hij beneden de tribune en vluchtte razend weg, gevolgd door
Rosseeuws, precies zoals 't te Brussel was gebeurd. Het duurde een poos, in stomheid
van verbazing, vóór men zijn daad begreep; maar toen barstte 't uit in wild gejouw,
smorend als onder een orkaan de enkele machteloze toejuichingen van de studenten,
honend de twee flaminganten achtervolgend, wijl ze zich met machteloze inspanning
door de op elkaar geperste menigte een weg trachtten te banen, honend en tergend,
met de aldoor woester en woester in hun oren gebrulde kreet:
- Joa, joa, buufstikken! buufstikken! buufstikken!
Onder een daverend spotgelach verdwenen zij uit de zaal; en triomfant, elk ogenblik
weer onderbroken door geestdriftige ovaties, zette Kappuijns zijn redevoering voort,
donderend nu tegen de verdorven kapitalistische maatschappij, voorspellend eens te
meer haar onvermijdelijke ondergang en de aanstaande zegepraal van 't volk.
Toen werd de meeting even geschorst.
Van lieverlede was 't er geweldig, onstuimig geworden. In de zwaar-stikkende,
als door een waas benevelde atmosfeer, was het een ononderbroken rumoer van
stemmen en beweging, welke 't gerinkel van het schelletje noch de energieke chuts
van de commissarissen meer tot stilte konden brengen. Een koortsig ongeduld zweepte
de menigte op, verergerd nog door het aanstekelijk, naarbinnen dringend geraas van
de manifestanten van de fakkeltocht, die reeds op straat, vóór het gebouw begonnen
te verzamelen. Hoofden werden ontbloot en zakdoeken droogden het parelend zweet
af; kreten, gelach, gefluit vlogen voor de grap met sinaasappelschillen van de ene
gaanderij naar de andere. Uit een groep, midden in de zaal, steeg, onder luidschaterend
gejoel, een rood luchtballonnetje op, dat zich tegen het glazen booggewelf van 't dak
ging aanplakken; en in de achtergrond
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van de zaal was 't plotseling of een deel van het gebouw daar in elkaar stortte:
eenklaps, onder ratelend gedruis, zakte 't gordijn van 't toneel neer, honderden
toeschouwers in duisternis en stof van 't overige van de vergadering afzonderend.
Een geweldig geschater weergalmde, onmiddellijk veranderd in applaus en juichen,
toen het gordijn, weer opgehaald, opnieuw de uitgelaten groep arbeiders van Louisiana
liet ontwaren, jubelend om hun rode vlag geschaard, klaroenend, zingend en
gesticulerend als in een echte volkstoneelscène. Zij zelf juichten zich toe, met
knetterend klappende handen, en de klaroenen schetterden de ‘Marseillaise’,
oorverscheurend, begeleid door zulk een woest gebrul van stemmen, dat de gaslichten
er heen en weer van flikkerden, als onder een zwepende storm.
De president poogde niet eens meer met zijn schelletje te rinkelen. Hij stond op,
onbeweeglijk, verbouwereerd, het hooggekleurd, beenderig aangezicht glimmend
van 't zweet, zijn zwakke ogen als in schrik op het ontzettend tafereel gevestigd. Het
volk moest eindelijk zichzelf weer tot stilte vermanen, met energieke chuts en
gebiedende kreten. Toen gaf de president, met een zucht van verlossing, het woord
aan Robert, de laatste spreker.
Robert stond op. Hij zag er bleek uit, met angstig schitterende ogen. Op zijn
voorhoofd voelde hij het klamme zweet uitbreken als een kransje van vochtige
parelen, die voortdurend smeltend, in twee fijne straaltjes langs zijn slapen en zijn
wangen naar beneden vloeiden. Hij was gejaagd en hij was bang. Uit zijn halfopen
mond kwam hijgend zijn gehorte ademhaling, in de versnellende ritmus van zijn
onstuimig popelend hart. Het duizelde in zijn oren en het schemerde vóór zijn ogen.
Het duizelde vooral in hem bij de gedachte dat hij zulk een ontzettend waagstuk als
dat eerste optreden voor een zo talrijk, wild-uitgelaten publiek aandurfde. En fysiek
voelde hij zich zo ellendig zwak, dat 't hem voorkwam of hij nog slechts juist genoeg
lichamelijke kracht in zich had om tot aan de katheder te komen, en daar van flauwte
in elkaar te zakken.
Hij stond nu achter de katheder, zich met de beide handen bevend eraan
vasthoudend. Vóór zijn ogen strekte zich als
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't ware een sluier uit, die al die ontelbare, naar hem starende hoofden in een vaalrossige
nevel hulde; en in zijn oren bruiste aanhoudend het enorm gegons van de vierduizend
op elkaar gepropte toeschouwers, als de reusachtig ruisende stem van een enorme
waterval. Hij hoorde slechts vaag-duidelijk, als kwam zij van heel verre, de gedempte
stem van Chattel, die, achter zijn rug gezeten, hem door aanmoedigende woorden
trachtte te versterken, en hem de eerste zinnen van zijn geschreven redevoering
souffleerde. En eindelijk begon hij, met vreselijke inspanning van wilskracht, zijn
bevende lippen telkens af- en doorhakkend zijn gehorte woorden, zijn stem in schijn
zó zwak, dat hij zelf er de klank haast niet van hoorde: een vreemde, irreële stem,
een stem van droom en nachtmerrie, die hij als zijn eigen stem niet meer herkende;
een stem van inspiratie, die zich trapsgewijs ontwikkelde en versterkte, tot zij eindelijk
helder weergalmde, heel vreemd maar plotseling heel helder, in de weer tot
eerbiedig-stil luisteren gezonken zaal.
Het was iets nieuws, iets nog niet gehoord, nog niet gezien, wat zij thans hoorden
en zagen, die duizenden. Nieuw en onbekend, dat jeugdig gezicht, waarover, de
eerste emotie voorbij, opnieuw de frisse kleuren van jeugd en van gezonde buitenlucht
te voorschijn kwamen; nog nieuw en niet gehoord die dingen waarvan hij vertelde,
met zijn eigenaardige, ietwat landelijke tongval, met zijn zachte, melodieuze en toch
forse stem, die nog niet rauw en hees en hard geworden was door overdreven
schreeuwen in de grote volksmeetings.
Men had hun, stadsarbeiders, steeds gesproken van hun eigen lijden en van de
sociale onrechtvaardigheid waaronder zij gebukt gingen. En zij wisten wel dat er
ook buiten de hoge muren van de fabrieken, waar zij als gevangenen hun ellendig
leven van sjouwen en lijden doorbrachten, andere broeders van ellende op de wereld
waren, maar zij kenden ze nog zo weinig, zij hadden zich tot vóór de laatste tijd zo
weinig met hen bemoeid, zelf te uitsluitend met hun eigen bevrijding bezig. Meer
zelfs: ook in hun triestige stand bestond er een soort wederzijdse antipathie tussen
stad- en landbewoners, waardoor ze steeds als vreemden, bijna als
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vijanden van elkander bleven gescheiden. En nu voor 't eerst hoorden zij daar die
onbekende, die knappe, enthousiaste jongeman hun allerlei nooit gehoorde
lijdensverhalen voordragen, een lijden wel anders van aard dan het hunne, maar haast
nog vreselijker, een lijden zó vlijmend, dat zij er niet langer vreemd of onverschillig
voor konden blijven.
Zij luisterden naar hem met toenemende graagte en emotie, en in het versterkend
besef dat hij hun hart begon te treffen, voelde Flobert zijn laatste schuchterheid
verdwijnen. Zijn stem, nu, klonk geestdriftig-overtuigend, de zinnen vormden zich
vanzelf harmonieus-welsprekend, iets heerlijks en machtigs woei hem tegen uit de
collectieve ziel van die kolossale menigte, iets dat hem roerend 't hart doordrong en
in spontane opwellingen naar zijn hersens steeg, iets dat hij hun gelouterd weer
teruggaf, in beelden van innige kracht, van zachtheid en van liefde.
Want, door de stikkende walm die de zaal benevelde, ontwaarde hij nu van
lieverlede duidelijk die tragische zwoegersgezichten, die bleke, gefolterde
Christuskoppen, die uitgeholde wangen, die hol-starende ogen, brandend van koortsige
graagte en angst! Die door de arbeid scheefgewrongen, scheefgekromde ‘gestalten,
die magere, ontvleesde halzen, die grote, beenderige, soms verminkte zwarte handen,
als trechters tegen de, in 't ruisen van de fabrieken bijna doofgeworden oren,
aangedrukt. Hij zag ze nu heel duidelijk, hij voelde nu hun lijden en leed het met hen
mee. En in zijn groot medelijden en zijn grote liefde kwamen snikken in zijn stem
en tranen in zijn ogen. Hij wist niet eens wie zij waren: atheïsten van: de steden of
fanatieken van het platteland; zij waren alleen nog voor hem de proletariërs, die
proletariërs naar ziel en lichaam, voor wie hij 't goede woord moest zeggen dat ze
met hun triestig lot verzoenen kon.
- Neen, neen, niet enkel ‘buufstikken’, niet enkel de materiële welstand en een
minder afmattende arbeid, maar ook en vooral de zedelijke troost, het geestelijk
levensideaal, de morele waardigheid, 't geloof, het rein geloof in iets dat goed en
zacht versterkend is, ook dááraan hadden zij, zowel als al wat leeft, behoefte in de
eerste plaats. Rijk of arm, verstandelijk ontwikkeld of onwetend, gelukkig of rampza-
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lig, allen, allen moesten ze 't hebben om te kunnen leven!... En hij sprak er hun van,
als het ware profetisch geïnspireerd, met een aangrijpend-overtuigende
welsprekendheid waarvan hij zichzelf weer geen rekenschap gaf. Hij zei hun dingen
die hij nog nooit aan iemand gezegd en ternauwernood onduidelijk in zichzelf gevoeld
en gedacht had, dingen zó helder en machtig, dat zij tegelijkertijd, als uit een diepe
bron, opborrelden uit zijn hart en uit zijn geest, zich kristalliserend in woorden en
beelden van nobele grootheid en schoonheid. Het vlamde op als weerlichten in
afgronden, en 't stroomde als een magnetische vloed door duizenden hoofden, ze
passief dwingend tot aanhoren en bewonderen. Hoelang sprak hij zo door? Nooit
zou hij 't weten. De spanning van zijn ganse wezen was zó overweldigend sterk, dat
hij geen ander bewustzijn meer had dan de materiële sensatie van werktuiglijk te
spreken. Weer onderscheidde hij niets duidelijk meer in de zware dampen die de
zaal benevelden, weer voelde hij niet meer zijn eigen lichaam, niet meer zijn voeten
op het hout van de tribune, niet meer zijn handen op het hout van de katheder. Het
was hijzelf niet meer, het was zijn superieur onzichtbaar wezen, dat zich door zijn
machinaal bewegende lippen uitte. En zijn geest, waarin zich geniaal de gedachten
vormden die zijn lippen uitdrukten, had zelfs geen schim van geheugen van die
gedachten meer, zodra zij waren uitgesproken. Het was de bron, de bron die welde
en die vloeide, de diepe, rijke bron van jarenlang onbewust verzamelde schatten van
gevoelens en gedachten, de bron waarvan het water maar steeds aldoor, vloeit,
onuitputbaar verkwikkend en verzachtend, niet wetend waar 't vandaan komt en niet
wetend waar het heenstroomt...
Toen was het plotseling uit... Plotseling uit, in stomme roerloosheid en stilte van
vierduizend mensen! En toen klonk er een kreet, een kreet die dreunend galmde
onder de gewelven, de reuzen juichkreet van vierduizend mensen. Maar Robert
hoorde 't niet meer; zijn hartstocht had zijn lichaamskrachten uitgeput. Een floers
kwam vóór zijn ogen, hij waggelde scheef achterover en zonk machteloos in de
ijlings naar hem uitgestrekte armen van Desgenêts en van
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Chattel...
Heel even, slechts, was hij bedwelmd geweest. Toen hij, half duizelig nog, weer
bijkwam, zat hij op een stoel, in een klein kamertje, met een glas water in de hand.
't Was over, 't was niets geweest; de inspanning, de emotie, de benauwde warmte
van de woelige zaal. En hij dankte glimlachend Desgenêts, Chattel, nog anderen, die
hem omringden, die hem om de beurt hartstochtelijk de handen kwamen drukken,
die jubelden en juichten om zijn ongehoord, zijn overweldigend succes. Daar wist
hij niets van af, van dat enorm succes. Hij herinnerde zich niets meer. Hij keek er
verbaasd en verbluft van op, vooral om Desgenêts en Chattel, die zichzelf niet meer
bezaten van opgetogen verrukking. Zij liepen gesticulerend, bleek en wild van
geestdriftige emotie heen en weer in 't kamertje, luid jubelend dat de triomf van de
christelijke democraten nu verzekerd was, dat eindelijk in Vlaanderen de man, de
held was opgestaan, die land en volk zijn vroegere eer en roem terug zou geven.
Robert had zijn glas geledigd en was opgestaan. Het volk verliet de meetingzaal
daarnaast in een aanhoudend gedruis van voetengeschuifel, klaroengeschal, gezang
en kreten, langzaam zich vormend in de straat, met duizenden anderen, tot de
kolossaalste stoet die ooit de stad zou doortrokken hebben.
Driftig greep Desgenêts Robert bij de arm.
- Ga niet mee, 't is te vermoeiend voor u. Kom liever mee met mij en met Chattel
naar de Grand-Place, in het huis van mijn moeder, waar ook mijn vrouw en dochter
zijn. Daar zullen wij op ons gemak de stoet zien voorbijgaan.
Na een ogenblik aarzelen liet Robert zich tot meegaan overhalen. Om de drukte
te vermijden gingen zij langs achter naar buiten, door een zijstraatje.
De frisse buitenlucht knapte hem spoedig helemaal weer op. Hij haalde diep adem,
doodmoe en stil-gelukkig nu, bescheiden en kalm gelukkig in zijn onverwachte,
overweldigende, door hem niet gezochte triomf, waarvan hij langzaam het bewustzijn
kreeg. Alleen Desgenêts en Chattel bleven driftig doorpraten en gesticuleren, als
vreugdedronken.
In de grotere straten, waar zij weldra kwamen, was er buiten-
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gewone drukte en beweging. De ganse bevolking scheen op de been om de stoet te
zien. Nu eens door wemelende groepen, dan weer door dicht op elkaar gepakte, als
muren onbeweeglijk staande massa's volk, baanden zij zich met moeite hun weg tot
aan de Grand-Place, waar Desgenêts voor een van de mooiste huizen aanschelde.
Een lakei in gegalonneerde jas, korte broek en witte kousen opende de deur en nam
hoeden en overjassen aan. Langs een monumentaal brede, witmarmeren trap met
rode loper klommen zij naar de eerste verdieping. De salondeur werd geopend en zij
traden binnen, midden in een druk gezelschap.
Desgenêts, die voorop liep, introduceerde Robert met een uitroeping van geestdrift,
aan zijn nog niet gedempte opgewondenheid ontrukt:
- Mesdames et messieurs, je vous présente le triomphateur du jour!
Twee dames traden op de voorgrond, gevolgd door een jong meisje, dat zich
bescheiden ietwat achteraan hield, en Desgenêts stelde Robert aan zijn moeder, aan
zijn vrouw en aan zijn dochter Ghislaine voor.
Robert, diep buigend, zag een oude, grijze, moeilijk lopende dame met nog jeugdig
stralende ogen in een bleekverflenst, maar buitengewoon vriendelijk glimlachend
gezicht, leunend op de arm van een jongere dame, van middelmatige leeftijd, heel
flink en knap van uiterlijk, met prachtige, donkere haren, en sterk expressieve, zwarte
ogen. En even keek hij naar 't jonge meisje, dat hem, in die eerste blik, de indruk
maakte van een buitengewone schoonheid. Er kwam ineens een grote schuchterheid
over hem, en spoedig keek hij elders, verblind als door een visioen van onverwachte
heerlijkheid, onder die lichtstraal van twee bijzonder mooie blauwe ogen onder zwarte
wenkbrauwen, ogen als van turkoois, die dezelfde tint hadden als het turkooizen
voorstuk van de corsage van haar witsatijnen japon.
Hij had trouwens geen gelegenheid zich langer met die dames op te houden. Andere
dames en heren kwamen hem druk omringen, met glimlachende buigingen en
uitgestrekte handen, terwijl Chattel en Desgenêts in voortdurende verrukking hoog
het woord voerden, met zulke overdreven lof-
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tuigingen, dat Robert, die zich reeds in dit onbekend gezelschap niet op zijn gemak,
voelde, er bepaald door gegeneerd en haast gehinderd werd.
Mademoiselle Desgenêts kwam hem met zachte stem een kopje thee aanbieden.
Hij hield niet van thee, maar nam het toch aan, werktuiglijk, uit schuchtere
beleefdheid, om niet te moeten weigeren.
- Deux? vroeg ze, het eerste klontje suiker in het zilveren tangetje houdend.
- Je vous en prie, mademoiselle, antwoordde hij buigend.
Even durfde hij haar weer aan te kijken, en 't was in hem een vreemd gevoel als
van verlichting, nu plotseling te constateren dat zij toch niet zó overweldigend mooi
was als hij wel eerst gedacht had. In die enkele blik, vlug als een weerlicht, zag hij
dat haar trekken niet volkomen regelmatig waren, de neus een ietsje lang, de bovenlip,
door een heel licht schaduwdonsje bedekt, een ietsje opgetrokken. Alleen haar ogen
waren zo onvergelijkelijk mooi; het waren eigenlijk haar ogen, het was de prachtige
uitdrukking van haar turkooisblauwe ogen onder de sierlijk-zwarte boog van de, als
met een penseel getrokken wenkbrauwen, die aan het ganse gezicht die aangrijpende
bekoring van volmaakte, onberispelijke schoonheid gaf.
Zij liet het tweede klontje in het kopje vallen, en hij voelde iets heel zachts en
strelends over zich komen, toen haar fijne, blanke hand het kopje naar hem toestak.
Het beefde even in zijn hand, en 't lepeltje rinkelde tegen het porselein, terwijl hij 't
van haar overnam: hij voelde ze grof en lomp, zijn hand, zo samen aan dat fijne
kopje, naast de hare.
De oude grijze dame was weer gaan zitten en de meesten volgden nu haar
voorbeeld, op canapés, fauteuils en stoelen plaats nemend. De ruime salons vormden
suite, rijk gemeubileerd, met donkerrood behang en draperieën, met gravures,
schilderijen en oude familieportretten aan de wanden. Lampen stengelden sierlijk
hier en daar op, uit onyxen en koperen zuilen, zacht gloeilichtend onder roze, gele
en lichtgroene kappen.
Robert, aldoor nog enigszins blo en schuchter, als iemand die sinds lang in geen
mondain gezelschap meer geweest is, en
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er zich niet thuis kan voelen, had nauwelijks naast Chattel op een der canapés plaats
genomen, toen de jonge mevrouw Desgenêts met stralende ogen weer op hem afkwam.
- Mijn hartelijke gelukwensen, meneer La Croix, begon ze. - Ik verneem dat mijn
man werkelijk niet overdreven heeft, en dat uw succes inderdaad een ontzettende
triomf is geweest.
- O, mevrouw, antwoordde Robert, blozend weer opstaand. Strak keek mevrouw
Desgenêts hem aan, met haar stralend glimlachende, donkere ogen. Haar flinke
gestalte, gemouleerd in een zwartsatijnen japon met zwarte kanten, kwam Robert
nog knapper en sierlijker voor dan hij op 't eerste ogenblik gedacht had, en hij merkte
dat op haar gelaat nog geen enkel rimpeltje, en in haar donkerbruin, lichtkrullend
rechtopstaande haar nog geen enkel zichtbaar zilverdraadje te bespeuren was.
Zij scheen belang in hem te stellen, zij ondervroeg hem over zijn vroeger leven,
over zijn tegenwoordige bezigheden, hoe of hij zo plotseling op 't idee gekomen was
zich in de politieke strijd te mengen, en wat zijn verdere toekomstplannen waren.
Langzamerhand kwam zich weer een groepje heren en dames om hem en om
Chattel, die insgelijks opgestaan was, scharen.
En langzamerhand ook kwam Robert wat los. Zijn zachtglanzende ogen vestigden
zich beurtelings op mevrouw Desgenêts en op haar dochter, en met zijn zachte
melodieuze stem vertelde hij haar een en ander van zijn jeugd, de gelukkige
studententijd, zijn vroegere illusie om advocaat te worden, zijn droefheid toen zijn
vaders wil hem weer naar huis deed komen, zijn lange moedeloze jaren van nutteloos,
gedesoriënteerd bestaan. Maar eindelijk had hij dat lang gedwongen leven lief
gekregen, en in zijn liefde een heerlijk ideaal gevonden.
Glimlachend keek mevrouw Desgenêts hem met haar expressieve donkere ogen
aan.
- U zult toch ongetwijfeld weer in de stad gaan wonen, sprak zij met iets beslists
in de stem. - U komt nu volop in de politieke strijd en wellicht zetelt u over enkele
maanden
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in de Kamer. U kunt ten slotte niet anders wonen dan te Brussel, hart en geest van 't
land.
Een ernstige trek kwam over Roberts gezicht en zijn antwoord klonk vaag en
ontwijkend als met een soort van tegenzin.
- Ach! neen, hij wist er eigenlijk nog niets van, wat hij verder doen zou. Hij had
nog in 't geheel geen vaste plannen opgemaakt, en voor 't ogenblik was er geen
vooruitzicht van verandering in zijn leven. Aan een zetel in de Kamer dacht hij wel
het minst van al. Hij was helemaal niet ambitieus... - Niet ambitieus!... een man als
u moet ambitieus zijn! sprak mevrouw Desgenêts met nadruk. En uit haar mooie,
flinke houding en haar stralende blik sprak haar eigen ambitie als een provocerend
verwijt en tevens als een vleiendstrelende belofte.
Maar hun gesprek werd onderbroken. Een van de knechts, half verdwenen onder
een stapel pelerines, sjaals en mantels, kwam haastig binnen met het bericht dat de
stoet naderde, en allen spoedden zich nu naar de voorkamer, waarvan de openstaande
balkonramen uitzicht hadden op de Grand-Place.
Het was er een indrukwekkend schouwspel. De grote plaats, zwart van krioelende
menigte, gonsde en bruiste, als een donkere, deinende zee. De woeling en 't lawaai
sloegen, als uit de diepte van een afgrond, naar de hoge ramen op. Enorme
mensenmassa's verdrongen zich naar voren, onder de naakte, donkere bomen, allen
in de richting van de verre brede straat, die op de Grand-Place uitkwam. Gejaagd,
hun blote sabels en hun punthelmen glimmend in het gele schijnsel van de lantarens,
liepen ontelbare politieagenten heen en weer, het midden van de straatweg open en
de foule als twee zwarte muren op een afstand houdend. De stoet was nog niet in 't
zicht, maar men hoorde hem naderen. Men hoorde, achter de hoge rij huizen, die het
ene uiteinde van de plaats begrensde, als loeiend opstijgende walmen van van muziek
en zang, en wild geschreeuw en daverend gejoel, en af en toe schel-vibrerend gefluit.
Toen verscheen er een dansend-weerlichtende gloed over de verre witte gevels aan
de overkant, een gloed eerst zwak en bleek, als weifelende
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lichtschimmen, van lieverlede feller, breder, vuriger, in snelle, reusachtige vegen
weerkaatsend-oplaaiend als een brand van de stoepen tot de daken, met helder
afgetekende vooroverhellende gestalten en gezichten aan de open ramen; en uit een
dwarsstraat kwam plotseling de fakkeltocht te voorschijn, zingend, schreeuwend,
met tromgeroffel en klaroengeschal, met wapperende vlaggen en schitterende
transparanten, met strijdfanfares en gejuich, met honderden en honderden gekleurde
papieren lantaarntjes, die alle rechts omzwenkend op de hoek van de dwarsstraat,
als de ringen van een kolossale, rijkkleurig geschubde vuurslang, door de wild
joelende, zwart op elkaar geperste menigte, in de richting van de Grand-Place
geslingerd kwamen.
- O! prachtig, prachtig! jubelde Chattel, die naast Robert op het balkon stond.
Robert voelde iets overweldigends over zich komen. Hij voelde, als in een immense
kreet om verlossing, 't immense streven van een volk naar het geluk.
- Prachtig, prachtig! murmelde hij op zijn beurt, met vrome stem en glinsterende
ogen.
Helderder, intenser dan ooit, zag en voelde hij zijn ideaal, wilde hij strijden om
het te helpen verwezenlijken. Het woelde plotseling in zijn binnenste met
duizelingwekkende kracht, het lichtte in hem op, als in reuzenvlammen van
hartstochtelijke openbaring.
En bleek en trillend van emotie boog hij naast de anderen over de leuning van 't
balkon, om de stoet te zien voorbijgaan.
Met duizenden, in fantastisch kleurengeflonker, waren zij nu reeds in 't zicht, en
oorverdovend galmden door elkaar de strijdzangen en kreten. Tragisch-rood laaiden
de stomende fakkels van de socialisten, tragisch-rood wapperden hun brede rode
vlaggen, als lappen van bloed. Lijkkleurig-vaal waren daaronder de bleke, magere
gezichten van de arbeiders met hun donker-starende dwepersogen. Dreigend-eisend
spraken de zwartuitgeknipte letters op de witte transparanten en cartels van ‘Gelijkheid
voor allen! Weg met het kapitalisme! Brood of dood!’ De groep van de progressisten
had zich insgelijks onder de rode vlag geschaard, met Kappuijns

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

971
en Hardan arm in arm aan het hoofd, en onverpoosd weergalmde, onder fanfarenen klaroengeschal, de ‘Marseillaise’, als een strijdzang van wraak en vernieling.
Kalmer, en veel minder talrijk defileerden daarna de liberalen met hun blauwe
vlag en hun blauwe lantaarntjes, en dan kwam weer de drukke, verenigde groep van
christelijke democraten en van flaminganten, met groene vlag en groene lantaarntjes,
onder het breed opgalmend zingen van de ‘Vlaamse Leeuw’.
Toen hun schaar onder 't balkon verscheen, greep Chattel Robert hartstochtelijk
bij de arm en begroette Desgenêts zijn bondgenoten met een dreunend hoera! Zij
staakten hun zang en hun mars, en, zwaaiend met hoeden en handen naar 't balkon,
waar nu ook de dames juichend met waaiers en zakdoeken tegenwuifden, slaakten
zij een kreet van geestdrift en triomf, die wijd over de ganse breedte van de
Grand-Place weergalmde. Statig wapperend werd de groene vlag heen en weer
gezwaaid, terwijl de muziek van voren af aan opnieuw ‘De Vlaamse Leeuw’ begon
te spelen. En voor de tweede keer, zoals 't gebeurd was in de grote meetingzaal,
voelde de gemeenschappelijke ziel van de kolossale, op elkaar geperste menigte,
plotseling weer de gloed van nationale trots en vroegere grootheid. Eerst slechts een
vijftigtal, dan enkele honderden, dan duizenden, dan plotseling allen als één man,
als één reusachtige, trillende ziel, zongen zij de stoere, Vlaamse heldenzang mee, de
andere liederen en geluiden als zwak gekweel onder die overweldigende losbarsting
van eenstemmige geestdrift smorend. 't Was een enig moment, dat koud deed worden
van ontroering, een moment van kracht en heerlijkheid, zoals de oude Vlaamse stad
er wellicht nooit aangrijpender had bijgewoond.
Roberts adem stokte in zijn keel. En hij kreeg plotseling de indruk alsof hij, hij
heel alleen, die overweldigende macht had losgeketend. Het zwol in hem tot een
immensiteit van wereld, en dan kwam de verspreide essentie van al die kracht en
heerlijkheid als tot een schat van louter individueel geluk in 't diepste van zijn hart
terug. Werktuiglijk keek hij op en zijn blik ontmoette die van Ghislaine. 't Was als
een weerlicht uit hun beide zielen. Zij zag de schat van heerlijk-
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heid die uit hem straalde, alsof hij haar die aanbood. Trillend, met kleurende wangen,
sloeg zij de ogen weer neer. Iets zachts, iets heilig zachts en groots scheen als een
atmosfeer van hoge pure lief de om hen heen te zweven. En nog eens keken zij
elkander sprakeloos, met diepe, starre ogen aan. Toen wendden zij, beiden tegelijk,
in één zelfde beweging, als van angst, de ogen van elkander af. Iets was gebeurd dat
zij niet zeggen konden; een groot geheim van onbewuste liefde was in hen geboren...
Zwaar rollend in enorm dof-ruisen was de stoet voorbij. Weerlichtend flakkerden
de laatste rode vlammenschimmen in een stofwolk op de verre witte gevels.
Één voor één kwamen de gasten weer in het geanimeerd salon, waar twee
gegalonneerde knechts met zilveren presenteerbladen vol gevulde champagneglazen
rondgingen...
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VIII
Nu was de strijd, de nijdige, hatelijke strijd van de verkiezingsperiode begonnen. En
ofschoon de datum van de verkiezing nog wel ruim twee maanden in 't verschiet lag,
toch waren de namen van de verschillende kandidaten reeds grotendeels officieel of
officieus bekend, en 't onderling aanranden en op elkaar schelden in publieke meetings
of couranten ging volop zijn gang.
Robert had innig gehoopt en gewenst dat hij niet als kandidaat zou hoeven op te
treden. Hij had nu liever in stilte voortgewerkt; hij voelde zich volkomen ongeschikt
voor dat verplichte propaganda-maken in zijn eigen naam. Maar, met zijn redevoering
in de meeting, die sensatie had gemaakt door heel het land, had hij zichzelf als een
van de onontbeerlijke steunpilaren van de beweging aangewezen. Na een eerste
weigering van hem waren Desgenêts en Chattel, die insgelijks zouden deel uitmaken
van de lijst, haast huilend bij hem komen aanlopen, en hadden hem zó geplaagd, dat
hij zich eindelijk, van 't zeuren moe, had laten overhalen. Nu zat hij in 't harnas; nu
stond hij vooraan op de bres. Nu was zijn leven als een rad, dat aldoor, aldoor
ronddraaide, in duizelingwekkende meeslepingskracht.
Aan hem, aan Desgenêts en aan Chattel, de drie kandidaten der christelijke
democraten op de grote lijst van 't Algemeen Verbond, was speciaal de propaganda
bij de plattelandsbevolking opgedragen. Maar 't bleek al dadelijk dat de twee
laatstgenoemden in de strijd al geen gewichtiger rol zouden vervullen dan die van
figuranten op 't toneel. Desgenêts ging steeds hakkelen, zodra hij enkele minuten na
elkaar in het publiek moest spreken, en aan Chattels redevoeringen, aldoor, met of
zonder reden, onlogisch opgewonden en geestdriftig, was geen touw vast te knopen.
Robert begreep zeer
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spoedig dat hij alleen voor allen zou te vechten hebben.
Het mishaagde hem niet. Ondanks een grote, soms bloschuchtere bescheidenheid,
die hem een kleur kon doen krijgen als een meisje, was hij inderdaad een stoere en
een sterke kerel, bekwaam rotsvast te worden in de strijd, zodra de storm maar
werkelijk begon te worden. En woeden deed hij, al van in 't begin!...
Want zij waren aangrijpend, overweldigend, schrikwekkend soms, die populaire
meetings die zij nu te lande gingen houden!... Want de geestelijkheid, almachtig
heersend over een grote meerderheid van de gefanatiseerde Vlaamse
plattelandsbevolking, had het van in 't begin van op de kansel uitgeroepen: ‘Oorlog
zonder genade tegen die nieuwe, allergevaarlijkste vijanden, tegen die valse, afvallige
christenen, tegen die laffe bondgenoten van liberalen en socialisten, hardnekkigste
vervolgers van de ware Godsdienst!’
En zo was ieder dorp waar zij verschenen vol met opgehitste vijanden. Haast
nergens konden zij een zaal huren om er de meeting te houden. Haast altijd werden
zij gedwongen in de open lucht te spreken.
In de regel kwamen zij omstreeks drie uur, met het eindigen van de vesper aan.
Hun rijtuig hield vlak tegenover de kerk, midden op de dorpsplaats, stil; en zodra als
zij de dorpelingen uit de kerk zagen komen, gingen zij recht op de bok of op de
omgekeerde kussens van hun rijtuig staan. De boeren kwamen aangedrenteld,
spotachtig, nieuwsgierig, blijkbaar bereid om stoornis en lawaai te verwekken. Het
duurde dan ook niet lang vóór het uitbrak. Doorgaans had Robert nauwelijks de eerste
woorden van zijn redevoering uitgesproken, of de een of andere lomperd gooide hem
een scheldwoord of belediging naar 't hoofd. En terstond barstte de hele bende
schetterend los, jouwend, gillend, dierengeluiden nabootsend, met gebalde vuisten
en glinsterende woedeblikken dringend om het rijtuig, indien Robert toch probeerde
om voort te spreken. Dat was de gewone taktiek, welke de protestkreten van de enkele
toeschouwers, die de sprekers wel graag eens hadden willen horen, niet in staat waren
te beletten; en negenmaal op de tien zagen Robert en zijn vrienden dan op korte
afstand een afzonderlijk groepje
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staan: meneer de pastoor of meneer de baron omringd van enkele dorpsheren, die
zich lachend in de handen wreven, omdat het heimelijk door hen op touw gezet
obstructionisme zo goed slaagde. Indien de sprekers dan hun verontwaardiging in
heftige woorden poogden uit te schreeuwen, werd het nog veel erger: een
oorverdovend gebrul versmoorde helemaal de klank van hun stem, en de opgehitste
boeren deden 't rijtuig en de paarden schommelend achteruitdeinzen, met de blijkbare
bedoeling van het om te gooien en de meetingisten te vertrappen. Eindelijk trad,
gezagvoerend, de dorpsveldwachter op, gezonden door zijn burgemeester; en in naam
der Wet, om rustverstoring te voorkomen, werd de meeting verboden.
Robert en zijn vrienden begrepen al spoedig dat hun propaganda op die manier
tot niets zou baten. Zij waren te zwak tegenover die jouwende benden; en hun
zwakheid, door schaamte- en gewetenloze vijanden geëxploiteerd, stelde op de duur
hun veiligheid en zelfs hun leven in gevaar. De verschillende comités van het Verbond
werden in algemene vergadering bijeengeroepen, en een raad werd gehouden, waarin
men het besluit nam de sprekers, die voortaan in de dorpen zouden optreden, door
een soort lijfwacht te doen vergezellen.
't Was op de tweede Paasdag dat de eerste, en meteen de laatste, van die
gemeenschappelijke tochten plaatsgreep. De uitkomst ervan was zó verschrikkelijk,
dat er nooit meer van een andere dergelijke expeditie sprake was.
Onder de vrij onbehendige, wargeestige opstoking van Kappuijns en van Chattel,
die van mening waren dat men ineens een grote slag moest slaan, had de meerderheid
zich laten overhalen tot het ongelukkig plan in de dorpen een soort uitdagende
manifestatie te gaan houden, in plaats van zich kalm tevreden te stellen met eventueel
de sprekers hulp en bijstand te verlenen. Enkele krantjes, vooral de socialistische,
hadden met veel bombast die tocht weken tevoren aangekondigd, en wel met nadruk
erop doelend, dat zij deze keer niet bang waren voor aanranding of rustverstoring.
De klerikale agenten, aangestuwd door de pastoors, hadden zich van hun kant niet
onverhoeds laten verrassen, maar wel integen-
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deel heftig de gemoederen opgewonden, heftig hoog opgevoerd de instinctieve haat,
die de achterlijke, fanatieke plattelandsbewoners tegen de meer ontwikkelde,
vrijzinnige stedelingen koesteren.
Het uur van vertrekken was bepaald op halfdrie, vóór het gebouw waar een paar
maanden tevoren de reusachtige meeting werd gehouden. Op de gestelde tijd kwamen
drie grote vrachtwagens, waarop men houten banken en stoelen had geplaatst, vóór
de ingang stilhouden. En in een oogwenk, vóór de chefs zelf gelegenheid vonden
om er in te stijgen, waren al de plaatsen door een joelende, wild elkander verdringende
bende, waaronder een aantal vrouwen, stormenderhand ingenomen. Desgenêts,
Chattel, enkele anderen lieten verontwaardigde protestkreten horen, beslist weigerend
onder zulke omstandigheden mee te gaan. Vooral Desgenêts walgde van 't idee met
die gemene vrouwen uit het volk de tocht te ondernemen. Kappuijns, omringd en
gesard door een misnoegde menigte, die ook nog mee wilde, worstelde zich eindelijk
vloekend los en trad autoritair gezagvoerend in 't midden. Ondanks hun
tegenstribbelen deed hij een aanzienlijk gedeelte van de manifestanten, waaronder
al de vrouwen, uit de wagens stijgen, en hield door op straat een korte, heftige
aanspraak, waarin hij erop aandrong dat de betoging vooral een karakter van waardige,
deftige kracht moest behouden. Een kort applaus begroette zijn woorden en de
overtreders gehoorzaamden, zonder nog te durven mopperen. Dan namen ook de
chefs hun plaats, en onder de juichkreten van de menigte en het gezang der
‘Marseillaise’, reden de drie zwaar beladen wagens ratelend over de hobbelige
straatkeien weg.
Robert zat met Desgenêts, met Hebbelijnck en Chattel op de tweede wagen, en de
wijze, waarop de tocht scheen ingericht, mishaagde zó sterk de drie eersten, dat zij
voor Chattel, die mede-inrichter geweest was, de bitterste verwijten niet spaarden.
Was dat nu de manier om zich sympathiek aan de dorpelingen te vertonen, met al
die socialistische schreeuwers die niets van 't buitenleven afwisten? Het was geen
waardige betoging meer, 't leek op een gewelddadige inval, en men mocht lelijke
dingen verwachten! Chattel,
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erbarmelijk vernederd, poogde zich te verontschuldigen, zeggend dat hij gehandeld
had om wel te doen, en de ganse schuld neerkwam op Kappuijns, die zeer
onbehendig-tiranniek veel te veel van zijn eigen mannen en veel te weinig van de
hunne had toegelaten. Maar zulke toelichting, die gelijkstond met een bekentenis
van onmacht, of, op zijn minst genomen, van zorgeloosheid, was allerminst van aard
om die heren met de toestand te verzoenen. En hun sterk misnoegen verergerde nog
aanzienlijk, toen zij weldra de manifestanten van de eerste en de derde wagen,
waaronder zich enkelen bevonden die blijkbaar te veel gedronken hadden, luidkeels
gemene straatliederen hoorden zingen, en vooral toen zij in de derde wagen twee
vrouwen ontwaarden, die daar toch, ondanks het streng verbod van Kappuijns,
heimelijk waren binnengeslopen, en schandaal verwekten door hun gemene houding
en hun giechelen. Desgenêts, woedend van ergernis, deed het feit opmerken aan
Kappuijns, die met Hardan vooraan op de eerste wagen zat, en dreigde dadelijk met
zijn mannen af te stijgen, indien de vrouwen verder bleven meegaan.
Ongelukkigerwijze was men reeds buiten de voorstad, en het werd moeilijk ze daar
alleen terug te zenden, reeds zo ver van hun wijk. De wagens hielden even stil en
men parlementeerde. Kappuijns, rechtstaande op de bok van de eerste wagen, sprak
't gepeupel van de derde wagen aan met een buitengewoon brutale heftigheid, en
dreigde om het even wie er af te gooien, die zich voortaan niet ordentelijk gedroeg.
Wat de vrouwen betrof, die zóúden er afstijgen, met zachtheid of geweld, omdat zij
zijn verbod hadden getrotseerd. Wel zouden zij niet alleen worden gelaten, midden
in het veld, maar bij 't eerste dorp, waar een spoorwegstation was, zouden ze neergezet
worden, om daar een trein naar de stad af te wachten. Dat vinnig standje maakte
indruk. De schreeuwers hielden zich voorlopig stil, en verder ratelden de wagens
over de hobbelige steenweg, die zich lijnrecht, tussen een dubbele rij populieren,
door de heerlijke velden van vruchtbaarheid uitstrekte, waar de vroege lente reeds
het eerste groen en de eerste bloesems deed ontkiemen.
Reeds vertoonde zich in 't verschiet, als een oase van rode
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daken en donkere bomenkruinen over de lichtgolvende vlakte van de akkers, 't dorpje
Bavel, eerste etappe van hun lange rondreis. Tot nog toe had niets, daar waar de
manifestanten voorbij reden, enige opgewondenheid of gisting onder de bevolking
verraden. De zeldzame dorpelingen, die zij, eenmaal buiten de voorstad, langs de
weg ontmoetten, of zij die het ratelend gedruis van de wagens op de dorpels van hun
eenzame woninkjes buitenlokte, hadden niets gedaan dan in stomme verbazing de
stoet aangegaapt; en eerst dan als zij reeds een heel eind ver waren, hoorden de
manifestanten soms een dreigend scheldwoord of een schimplach. Maar niet zodra
kwamen zij, aan een bruuske kromming van de weg, tussen de eerste huizen van het
dorp, of zij konden zich ten volle rekenschap geven dat zij er verwacht werden en
dat het onthaal niet mals zou zijn.
Het waren, van huis tot huis, gesticulerende, jouwende, schimpende mannen,
vrouwen en kinderen, die meest allen op de voorbijtocht van de wagens hun
wachtplaats voor de deur verlieten en wild-schreeuwend met de stoet meeholden. In
minder dan vijf minuten waren de manifestanten vóór en achter door zó'n krioelende
menigte ingesloten, dat de koetsiers hun paarden stapvoets moesten laten gaan, op
gevaar af anders mensen te verpletteren. Toen zij eindelijk op de dorpsplaats kwamen,
vóór de kerk, waar het bont en zwart wemelde van menigte, barstte het los in één
reusachtig overweldigend hoongejouw; en uit een herberg zagen zij een muziekkorps
komen, met ontplooide banier en roffelende trom, als om hun een spotserenade te
geven.
Midden op de plaats hadden de wagens stilgehouden, en dadelijk, met een vlug
wipje, was Kappuijns op de bok van de eerste wagen gesprongen. Doodkalm
glimlachend als altijd, sinds jaren gestaald tegen de woelige herrie van de vijandig
gestemde volksvergaderingen, waar hij met een sceptisch minachtende heersersblik
op neerzag, wachtte hij geduldig dat er een betrekkelijke stilte kwam. Toen nam zijn
bleek dwepersgezicht eensklaps zijn ernstige, strenge gelegenheidsuitdrukking; en
langzaam en duidelijk klonk zijn heldere stentorstem over de wijde menigte. Maar
hij had nog geen twintig woorden uitgesproken, of plotseling sloeg
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de muziekdirecteur, die met zijn bende op korte afstand stond, een maat, en
oorverdovend bulderden de instrumenten los in een bekende militaire mars, die de
krachtige stem van de tribuun volkomen onder haar geschetter smoorde.
Steeds kalm glimlachend, als was hij helemaal niet onverhoeds verrast, had
Kappuijns zijn redevoering dadelijk gestaakt; en zijn blik dreef
leuk-minachtend-spottend over de woeste, fanatieke bende, die nu weer luidkeels
aan 't schreeuwen en aan 't jouwen was, met tergend schimpgelach en obscene gebaren
naar de twee vrouwen in 't achterste rijtuig. De muziek, trouwens, zweeg haast zo
spoedig als Kappuijns zelf, en deze nam het kluchtig op, bravo roepend en klappend
met de handen, als in dolle pret. Toen zag hij, over de deinende hoofden heen, om
de hoek van de herberg waaruit de muziek gekomen was, een reeds bejaarde,
welgeklede heer staan, die zich de handen wreef en kronkelde van 't lachen, omringd
door een viertal grovere dorpsheren met blakende gezichten, die hem slaafs naäapten.
Hij begreep dadelijk dat die de uitvinder en de opstoker van het obstructionistisch
standje was; en, een ogenblik betrekkelijke stilte te baat nemend, riep hij, uit al zijn
kracht, tot de vlak onder hem woelende kinkels, terwijl hij zijn rechterhand naar de
hoek van de herberg uitstak:
- Zeg ne kier, jongens, es da meschien uldere kastielhiere? - Joa 't!... goat 't ou an?
brulden twintig kelen tegelijk. - Hawel, zegt 'em van mein poart dat 'n virken es!
schreeuwde Kappuijns eensklaps als woedend, met uitpuilende ogen.
't Was als een loeiende orkaan van kreten en verwensingen. Het schel gegil van
kinderen en vrouwen deed het lawaai nog scherper door de oren snijden, en de
muzikanten, denkend dat de spreker zijn redevoering hervatte, begonnen ook opnieuw
oorverdovend te schetteren, terwijl, boven alles uit, reusachtig-dreigend nu uit de
compacte menigte de kreet weergalmde:
- Wig!... wig mee da smeirig gespuis! Wig mee de socialisten!
- Christus zelf was de gruutste socialist die oeit op de weireld bestoan hêt! bulderde
Kappuijns zo hard als hij kon,
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zijn beide banden als een trechter om de mond.
- Hoeë!... hoeë! hoeë! jouwden de wild opgewonden kinkels. Kappuijns zag er
twee, uit al hun macht met blakendopgezwollen wangen en uitpuilende ogen blazend
in koehorens, als kannibalen die hun stamgenoten ten oorlog oproepen.
- As Christus weer op de weireld moest komen!... wilde hij verder schreeuwen,
maar 't kon niet meer: een zó overweldigende uitbarsting van muziekgeschetter, van
hoorngeschal, van kreten en gejouw brak los, dat de paarden er verschrikt van
achteruitdeinsden, terwijl Kappuijns zelf, het evenwicht verliezend, onder wild
schaterlachen van 't gepeupel van de bok neerstruikelde.
In de wagens waren al de manifestanten opgestaan, enkelen bevend van schrik,
de meesten bleek van woede, met glinsterende ogen en gebalde vuisten scheldend
op de jouwende, schreeuwende kinkels, die zich al nader en nader om de paarden
verdrongen. Desgenêts, rillend van angst en wanhopig over de nare wending die de
toestand begon te nemen, sprong op zijn beurt op de bok en poogde enkele woorden
van kalme rede te doen horen. Maar, ofschoon beter bekend onder de boeren, en er
geëerbiedigd om zijn groot vermogen, toch had zijn poging nu geen betere uitslag
dan die van Kappuijns. De opgehitste foule viel hem ook dadelijk met loeiend
hoorngeblaas en jouwende hoeë! hoeë's! in de rede, terwijl de schettertonen van de
muziek, die nu een polka speelde, weldra helemaal de klank van zijn stem
overheersten.
En op hetzelfde ogenblik greep een incident plaats, dat plotseling het avontuur in
't tragische deed overslaan.
Een van de manifestanten, een grappenmaker, ondanks het akelige van de toestand
door het deuntje van de muziek tot vrolijkheid gestemd, sprong eensklaps lachend
uit de wagen, greep met geweld een deerne vast, omhelsde haar ondanks haar gillen
en haar tegenstand, en deed haar met hem ronddraaien en springen, wild opgewonden
schreeuwend:
- Hawel! as we nie 'n meugen spreken, zillen we dansen! 't Was als 't signaal van
de onvermijdelijke botsing. De muziek hield plotseling op met spelen, en de kerel,
door dertig
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handen tegelijk van de onzinnig huilende meid weggerukt, werd half doodgeslagen,
onder de trappelende hoeven van de van schrik snuivende paarden ten gronde gesmakt.
Tegelijkertijd kwamen honderden boeren met vernielingskreten op de wagens
aangestormd, waar de manifestanten ogenblikkelijk als onder een wolk van gezwaaide
knotsen en gegooide bakstenen verdwenen.
Er klonk een woeste schreeuw: Vooruit!... en de paarden, door de half blindgeslagen
koetsiers met razernij gezweept, stoven. Zij holden, wild blazend, met de ratelende
wagens door de in elkaar gepakte, jouwende, meehollende menigte; zij stormden
recht vóór zich uit, door een lange, smalle straat, en de eerste wagen kwam donderend
vóór de brug van het kanaal, dat het dorp in tweeën scheidt, terecht. Maar verder
raakte hij ook niet. In hun hollende vaart vlogen de paarden zijlings aan tegen een
paal, en de wagen, heftig scheefgeschokt, bleef er met een van de achterwielen
tegenaan staan. Vóór hij even achteruit kon deinzen stonden de paarden van de tweede
wagen reeds snuivend-steigerend tegen de achterplank van de eerste aan, en die van
de derde tegen de achterplank van de tweede. Meteen kwamen de schreeuwende
benden op het pleintje tussen het eind van de straat en de brug aanzetten, en voor de
tweede maal begon het, druk als hagel, knotsen en stenen te regenen.
Lijkbleek, met een bloedende wang en ogen zwart van woede, sprong Kappuijns
weer op de bok van 't eerste rijtuig, een revolver in de hand.
- Durft er nog ienen sloan!... durft er goddome nog ienen sloan! schreeuwde hij
uit al zijn macht, de revolver gepointeerd.
Zijn dreigend gebaar sloeg even de menigte weer achteruit, en, in instinctmatig
wankelen van schrik, was er een kwart seconde doodse stilte.
- Durft er nog ienen hand... of vinger... maar vooraleer Kappuijns de helft van zijn
woorden uitgesproken had, werd de klank van zijn stem onder een overweldigend
gebrul gesmoord, en, in een blinde furie, als van dolle wilde beesten, stormden de
boeren, onder het bonzen van de knotsen, onder het ploffen van de stenen, onder het
kraken van de
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revolverschoten en het gillen van de gekwetsten op de wagens los...
Nooit kon Robert zich naderhand met enige juistheid herinneren hoelang die
schrikkelijke scène wel duurde, en boe of er een eind aan kwam. Het bleef steeds
door zijn geest dwarrelen als de visioenen van een nachtmerrie, als pijlsnelle taferelen
van helse barbaarsheid, midden in een loeiende orkaan van oorverscheurend
schreeuwen, huilen, knallen, ploffen. Elk ogenblik, zwaar getroffen door knots- of
steenslagen, voelde bij vers, lauw bloed over zijn handen, over zijn voorhoofd, in
zijn ogen, in zijn mond vloeien; elk ogenblik, zelf slaande uit al zijn macht, met een
uit de wagen losgerukte ijzeren roede die droop van 't bloed, slaakte hij schorre,
rauwe klanken van woede en uiterste zelfverdediging. En voortdurend ook flitste 't
gevecht van de anderen als in rode weerlichten van wreedheid en vernieling voor
hem op. Hij zag een man, vlak naast hem, met een afschuwelijke gezichtsvertrekking
van walg en razernij, een bloedende lap vlees, een stuk afgebeten oor, wegspuwen.
Hij zag er een ander, een dikke rosharige, met een blauwe kiel aan, onder een
revolverschot, dat hem vlak in 't gezicht scheen te treffen, eensklaps zijn mond wijd
openen, als slikte hij de kogel in, en daarop plotseling ten gronde achteroverstorten,
de wangen paars, de vuisten krampachtig gesloten. Hij zag er een derde, een die een
zwart jasje droeg met wegwaaiende slippen, als een bal in de hoogte over de
borstwering van de brug gegooid, en 't ogenblik daarna ondanks en door 't
verschrikkelijk lawaai van kreten en revolverschoten heen, hoorde hij hem in het
opspattend water van 't kanaal neerploffen.
En plotseling was er een dreunend gekraak, terwijl de wagens [niemand begreep
hoe] met een schommelende schok eensklaps uit de klem geraakt, in donderend galop
over de daverende brug wegholden. Het razend geschreeuw hield plotseling op, de
wagens stormden door een korte straat, kwamen in 't open veld, holden door tot aan
een dennenbos, waar de weg door kruiste. Daar hielden zij stil, en als gekken sprongen
allen naar beneden...
Er waren geen doden onder de slachtoffers, maar ook haast
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geen enkele die niet min of meer gewond was. Enkelen die het vrij ernstig waren,
liepen krampachtig jammerend tussen de sparren in elkaar gekrompen. En, wat hen
allen deed ijzen was te constateren dat er nu verschillenden van hen, waaronder een
van de vrouwen, ontbraken. Wat was ervan geworden? Waren ze gevlucht of
doodgeslagen? Kappuijns, huilend van smart en woede, gekwetst aan 't hoofd en aan
de linkerschouder, wilde met geweld terug, om te weten wat er van was, en desnoods
de kameraden te verlossen. Maar Desgenêts, verwilderd van schrik, de baard
gedeeltelijk uitgerukt en de klederen aan flarden, zette 't op een vluchten. Robert en
Chattel, ofschoon zelf gewond en met moeite in staat om te lopen, hadden met hem
te vechten om hem bij te houden. Niemand, trouwens, wilde naar het akelig dorp
terug. Al wie zich nog voort kon slepen ging bevend zijn wonden in de naaste sloot
wassen. Gelukkig nog was er een leerling-apotheker onder de manifestanten. Die
wist min of meer de ergste kwetsuren te verbinden, en langzaam reed de lamentabele
stoet met een grote omweg naar de stad terug. De avond was gevallen toen zij weer
voor het gebouw van de meeting stilhielden. Het akelig avontuur was er reeds bekend,
en midden in een angstig opgewonden groep stonden dokters wachtend vóór de
ingang, bereid de gekwetsten hun hulp te verlenen. Enkele zwaargewonden werden
naar binnen gedragen. Huilend snelden mannen, vrouwen, kinderen dezen tegemoet,
die zij haast niet meer levend hoopten weer te zien.
Angstig vroeg Kappuijns naar de ontbrekenden. Allen waren terug, behalve twee:
de man, een kleermaker, - die, door zijn onzinnig willen dansen met de boerenmeid,
de grootste schuld had aan het akelig gebeurde, en de vrouw waarvan men, tijdens
het oponthoud in 't dennenbosje, de verdwijning had geconstateerd. Een van de
manifestanten beweerde dat zij met geweld door drie boeren uit de wagen was gerukt
en met hen meegesleurd.
Eerst de volgende ochtend werd het schrikkelijk lot van die beiden bekend. De
man was dezelfde die Robert over de borstwering van de brug had zien gooien en in
't kanaal had horen neerploffen. Hij was er verdronken. De vrouw, laat
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in de nacht zieltogend in een bos gevonden, was er ter dood verkracht geweest door
hele benden boerenhoeven na elkaar. Nooit kon men met enige nauwkeurigheid te
weten krijgen hoeveel en welke slachtoffers het gevecht onder de boeren zelf had
gemaakt. Meer dan een moest zwaargewond zijn geweest door de revolvers waarmee
enkele manifestanten zich uit voorzorg gewapend hadden; maar uit vrees voor
wettelijke vervolgingen hielden zij zich schuil, en er was weinig kans dat zij ter plaats
door iemand verklikt zouden worden. Trouwens de kasteelheer, burgemeester van 't
dorp en geheime opstoker van 't gebeurde, deed al zijn best om 't zaakje in de doofpot
te stoppen, daarin geholpen door invloedrijke politieke personages, die niets beters
verlangden. Het rechterlijk onderzoek, in naam der publieke opinie dringend door
de antiregeringsgezinde couranten geëist, bracht in 't geheel geen licht aan de dag.
Het bleek even onmogelijk de verkrachters van de vrouw als de moordenaars van de
in 't kanaal gegooide kleermaker te ontdekken. Na een paar weken was de nare
geschiedenis al niet veel anders dan een bijna vergeten incident van de kiesstrijd.
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IX
Behalve voor Robert...
Hij lag te bed, zwak, bleek, triestig, zowel moreel als lichamelijk ziek. Zijn wonden
bleken erger dan hij eerst had gedacht. Hij kon zich niet bewegen; zijn hele lichaam
was als gebroken, als geradbraakt. Het zou hem trouwens onmogelijk zijn geweest
uit huis te gaan, al had hij het ook anders gekund of gewild: hij had zijn tamelijk
lange haren kort moeten laten knippen, om de vele wonden van zijn hoofd met witte
en gele pleisters te bedekken.
Alfred, die nu en dan een uurtje bij hem kwam doorbrengen, hield hem, op zijn
manier, een soort zedenles voor. Hoe vond Robert nu 't avontuurtje, en had hij nog
meer lust om bij de boeren demagogische, christelijke of meer andere propaganda
te gaan maken? Ach! ach! wat was het een treurig boeltje geweest, en wat moesten
hun vijanden nu de spot met hem drijven! Wat kwamen hij en zijn bondgenoten er
verkleind en vernederd vandaan! Wat moest hij weinig nog de plattelandsbevolking
kennen om zich met zulk een gemene, opgeraapte bende in de gefanatiseerde dorpen
te wagen! Zou hij nu tenminste zijn akelige misgreep erkennen? Zou hij nu eindelijk
begrepen hebben dat de boer, de Vlaamse boer een schepsel is waarmee niet valt te
redeneren; en dat de pastoor en de kasteelheer machten zijn waartegen men zich 't
hoofd verbrijzelt, als men ze openlijk aandurft?
Robert, de blik in 't vage, antwoordde niets of weinig op die pessimistische
vermaningen van zijn oudere broeder. Hij voelde alles zo heel anders, zo veel dieper
dan hij. Hij zag de dingen van een zo veel hoger, zuiverder standpunt. En hij hield
daarom niet minder van Alfred dan eertijds, hij voelde nog wel steeds de goedheid
en grootmoedigheid van zijn hart
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onder het gewild profane en onbarmhartige van zijn redenering; hij begreep alleen
maar met droevige spijt dat zich nu als een afgrond tussen hen zou openen, dat hun
wegen nu voortaan meer en meer zouden uiteenlopen, dat hij iets in de wereld worden
zou, dat lijnrecht zou komen te staan tegenover wat zijn broeder zelf was.
Want hij dacht er in 't geheel niet aan de strijd nu op te geven!... Want hij geloofde
in 't geheel niet dat zijn volle barbaars en slecht van aard was, omdat enkelen, door
hun dwingelanden opgestookt, hem en zijn bondgenoten aangerand en mishandeld
hadden. In 't eerste ogenblik misschien, toen hij onder de vernedering geknakt en
door lichamelijke pijn gefolterd was, had hij zo kunnen denken; maar dadelijk was
zijn moed weer bijgekomen, en nu, in de lange, stille uren van gedwongen rust en
overpeinzing, vormde zich sterk en langzaam in zijn geest een plan van grote moed
en stoutheid, een plan, waarvan hij aan Alfred noch ook aan iemand iets mededeelde,
maar dat hij nu reeds vast besloten had ten uitvoer te brengen, alleen, hij heel alleen,
zo gauw als hij weer op de been zou zijn.
Desgenêts, vernemend dat hij nog maar steeds zijn kamer niet verliet, kwam hem
opzoeken. Om midden in zijn kiezers te zijn, en dus beter zijn eigen kandidatuur te
bewerken, had hij zich reeds voor de hele zomer op zijn prachtig kasteel van
Onderdale, vier uur vandaan, gevestigd; en dadelijk was hij bij Robert komen
aanlopen, angstig verlangend naar nieuws van hem, angstig vooral om te weten of
de jongeman na 't akelig gebeurde nu de strijd niet op zou geven.
Robert, die bij het raam in een fauteuil, voor 't eerst sinds het gevecht van Bavel,
zijn hoofdartikel voor Christelijk Vlaanderen aan 't schrijven was, herkende hem
haast niet toen hij binnenkwam. Zijn gezicht, dat kleiner dan naar gewoonte leek en
sterk gerimpeld was, had een heel andere uitdrukking dan vroeger.
Desgenêts, die zijn verwondering merkte, vertelde hem dat hij zijn half uitgerukte
baard had moeten kort laten knippen, en op zijn beurt getroffen door de sterke
verandering in Roberts uiterlijk, vroeg hij hem met een gelegenheidsgezicht
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hoe of hij het ook maakte.
- Nog steeds 'n beetje ingepleisterd, zoals ge ziet, glimlachte Robert, naar zijn
hoofd wijzend. - En Chattel?
Desgenêts moest even lachen. - Chattel, sprak hij, - is nog ongelukkiger dan wij.
Gekwetst aan de bovenlip, heeft hij zijn snorretje, waarop hij zo gesteld was, moeten
laten afscheren. Wij zijn zo allen min of meer geplukhaard.
Robert lachte ook even, maar dadelijk werden zij beiden weer ernstig. Vermijdend
de nare herinnering nog verder aan te roeren, had Desgenêts op verzoek van Robert
een fauteuil genomen, en met aarzeling begon hij over de toekomstige gedragslijn
van 't Verbond te spreken. - Wat zullen we nu doen? Wat is uw mening? vroeg hij.
Een lichte kleur kwam over Roberts bleke wangen, en plotseling bracht hij zijn
geheim uit, vertelde hij zijn stoutmoedig, in eenzame bespiegeling gerijpte plan:
- Ik zal de propaganda voortzetten! Ik alleen, ik heel alleen! - Alleen voor u? liet
Desgenêts zich onwillekeurig, als een angstkreet ontvallen.
- Voor ons allen, natuurlijk, voor 't idee, antwoordde ernstig Robert.
Desgenêts, verademend, zette grote ogen op. Hij scheen niet goed te begrijpen.
- Maar hoe en waarom dan alleen? vroeg hij. - Gij zult u toch niet heel alleen gaan
wagen, daar waar wij haast in sterke massa omgekomen zijn?
- Juist zo, antwoordde Robert kalm-beslist; - en ik ben wel innig overtuigd dat het
veel beter zal gaan. Alleen, volkomen alleen en zonder 't minste wapen zal ik tot hen
spreken, en ik vertrouw dat ze naar mij zullen luisteren zonder mij kwaad te doen.
Er was een ogenblik stilzwijgen gedurende 't welk de beide mannen elkaar diep
en strak in de ogen aankeken. Beneden in de straat, onder de ramen, hoorde men de
paarden van Desgenêts rijtuig met hun hoeven op de straatkeien stampen. - Maar
wat zult ge hun dan zeggen? vroeg eindelijk Desgenêts.
- O, veel, van alles! Alles wat ik in de oprechtheid van mijn ziel tot hun goed acht.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

988
Onthutst schudde Desgenêts het hoofd. Dat vermetele plan, zo kort na het akelig
avontuur, kon hij begrijpen noch goedkeuren. Maar in de heldere ogen van de
jongeman schitterde nu zulk een vlam van geestdrift, en in zijn op elkaar gesloten
lippen lag verborgen zulk een ferme en besliste wilskracht, dat ook in Desgenêts,
ondanks zijn schrik van vroeger, geestdrift en geloof weer opvlamden.
- Wie weet!... misschien hebt ge gelijk! riep hij.
- 'k Geloof het vast, en 'k doe het toch in elk geval, was Roberts vastberaden
antwoord.
Desgenêts was opgestaan. Hij drukte opgewonden Roberts beide handen in de
zijne, en schudde ze herhaaldelijk, in kinderlijke enthousiasme.
- Ik dank u; ik dank u voor uw grote moed in naam van ons allen. Indien wij de
zegepraal behalen is het aan u, aan u alleen dat alle dank en eer verschuldigd zullen
zijn.
Nauwelijks was hij vertrokken of Alfred kwam in de kamer gehold, nog
opgewondener, leek het, dan Desgenêts zelf. Hij lachte, wreef zich de handen,
knipoogde grappig naar zijn broeder, liet zich eindelijk neer in een fauteuil met een
komisch-ernstige kreet, die Robert met reële, ernstige verbazing aanhoorde:
- Ho! ho! nu begin ik eindelijk iets van die fameuze christelijk-democratische
beweging te begrijpen! Z' is mooi, hoor, z' is prachtig. Tous mes compliments, mon
cher!
Gapend staarde Robert zijn broeder aan. - Wat is er? wat scheelt je? waarom ben
jij zo opgewonden? vroeg hij na een ogenblik.
- Superbe, mon cher! superbe! galmde de andere nog geestdriftiger. - Wat 'n ogen!
O, nee maar, wat 'n ogen, kerel! En haren! en 'n taille! Ça, tiens!... En hij zond met
de vingers een kus in de lucht.
- Ja maar, enfin, wat is er! of word je soms gek! riep Robert, die kregel werd.
- Kom, hou jij je zelf niet of je gek was. Jij weet toch wel wie daar beneden in het
rijtuig zat te wachten. Jij hebt toch wel eventjes door 't raam gekeken!
- Ik geef je mijn woord van eer dat ik niet begrijp wat je zeggen wilt, sprak Robert
die een lichte kleur naar zijn
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wangen voelde stijgen.
- Zo, jij wil me doen geloven dat je niet wist dat mademoiselle Desgenêts daar
beneden in het rijtuig wachtte, en dat z' elk ogenblik naar je vensterraam opkeek?
- Ik verzeker 't je; haar vader heeft er mij geen woord van gezegd, antwoordde
Robert, die zich eensklaps vuurrood voelde worden.
- Eh bien, mon cher, het spijt mij voor jou, antwoordde Alfred, achterover in de
fauteuil zinkend. Hij staarde naar de zoldering met vreemde ogen, nam een sigaar
uit zijn koker, vroeg even, zich herinnerend dat Robert ziek was: - Kan 't je niet
schelen?... En weer achterovergeleund, met zware, genoeglijke halen:
- Ach! ach! voer hij met een soort komische melancholie voort, - jij hebt per slot
van rekening toch wel gelijk,... ze zijn mooi en aardig, soms, die vrouwtjes uit de
chique wereld. Ze zijn meer waard, ondanks al het vervelende dat er ook aan
verbonden is, werkelijk meer waard dan de...
- Schei uit! viel Robert hem verontwaardigd in de rede. Hij kon zijn broeder niet
uitstaan, wanneer deze, in zijn sceptisch donjuanisme, zijn louter materialistische
beschouwing over de vrouwen in 't algemeen uitbracht. Zijn wangen gloeiden nu,
zijn ogen schitterden, hij voelde plotseling als in een goddelijke streling, dat hij
Ghislaine liefhad, dat hij haar onuitsprekelijk teer en zacht liefhad, omdat ze daar
geweest was, omdat zij ook, - hij voelde 't instinctmatig, het geheim verlangen had
gehad hem weer te zien. O! wat zou het hem ontroerd hebben, had hij 't geweten dat
ze daar was! Wat zou hij al niet gedaan hebben om haar toch even te zien, om met
haar al was 't ook maar een glimlach en een groet te mogen wisselen.
Plotseling stond hij op, moreel versterkt, genezen, ongeduldig over die lichamelijke
zwakheid, die hem nu al meer dan een week werkeloos op zijn kamer hield. Hij ging
in de spiegel zijn bleek gezicht en zijn kortgeschoren haar vol met witte pleisters
bekijken. Zou hij z' er nog niet af kunnen nemen, deze tenminste die hem
defigureerden? Hij besloot dadelijk de dokter te ontbieden. Hij wilde niet langer in
zijn kamer opgesloten blijven. Hij wilde weer met vernieuwde
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en versterkte kracht en moed ten strijde, hij, hij alleen tegen allen, gedragen door
zijn geestdrift en zijn liefde, verlicht door 't stralend beeld van haar die hij beminde,
als door het hoogste en nobelste symbool van zijn toekomstige triomf...
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X
Toen kwamen de heel mooie dagen van zijn leven. Toen kwamen die dagen van
louter pure geestdrift en geloof, zonder de minste persoonlijke ambitie noch zelfzucht,
waarop hij steeds later met zoveel innige ontroering kon terugblikken.
Het plotseling begin ervan was voor hemzelf een openbaring. Twee dagen na
Desgenêts bezoek, ternauwernood hersteld van zijn wonden, en 't hart vervuld met
het beeld van de beminde, verliet hij in de vroege zonnige lenteochtend het ouderlijk
huis, om in de eenzaamheid van de velden rustig te gaan denken, hoe en wanneer hij
nu weer de strijd zou aanvangen, toen hij, voorbij de openstaande deur van een
landelijk herbergje komend, een drietal lui zag zitten aan een tafeltje, en ze in 't
voorbijgaan over de nare gebeurtenis van Bavel hoorde spreken.
Een vreemde, plotselinge intuïtie deed in hem het plan ontstaan even terug te keren,
daar bij die lui aan tafel te gaan zitten en met hen te praten. Hij deed het ineens,
zonder verdere overweging. Hij kwam binnen en groette, nam een stoel, bestelde
een glas bier en hoorde 't gesprek aan. Het waren mensen uit de landelijke
middenstand: een voerman, een veekoper, een boer. Robert kende geen van allen en
was blijkbaar ook voor hen een onbekende. Te oordelen naar hun gesprek schenen
zij geen bepaalde politieke opinie te hebben. Zij zeiden zo maar dat die partij de
hunne wezen zou, die weer het boerenbedrijf en de handel op zou beuren. Alles ging
op 't ogenblik zó slecht, dat er volstrekt een middel moest gevonden worden. En juist
dáárom waren zij zo diep verontwaardigd over de handelwijs van die Bavelse kinkels,
die gepoogd hadden de Gentse meetingisten dood te slaan, zonder zelfs eenmaal te
willen horen of zij soms niet
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het reddingsmiddel zouden aanwijzen.
Plotseling mengde Robert zich in hun gesprek.
- Ik was daar ook, sprak hij. - Ook mij hebben ze willen doodslaan. Ik ben
christelijk democraat; ik wil 't geluk van 't nederig, arme volk. Ik ook wilde hen
helpen een verbetering van het materiële leven en vooral de vrede van 't hart te
bekomen. Ik had hun willen spreken van menslievendheid, van goedheid en van
wijsheid. Ik had ze gelukkiger willen helpen maken.
Verbaasd staarden de drie mannen Robert aan.
- Ja, voer Robert voort, - een materiële verbetering van hun lot, maar niet de
rijkdom, omdat rijkdom al te dikwijls luiheid baart, en dat de rijken die niets doen
nog veel ellendiger zijn dan de armen die zich voor hun levensonderhoud dood
moeten beulen. En ook geen volkomen gelijkheid, die toch nergens in de natuur
bestaat, en waarvoor onze onvolmaakte wereld lang nog niet rijp is; maar wel het
onophoudend streven naar volmaaktheid, het doen en willen doen wat door ons,
onvolmaakte mensen, wezenlijk gedaan en gewild kán worden, ook zonder hoop dat
wij ooit het volmaakte zullen zien. En daarom in de eerste plaats een eenvoudige
welstand voor allen, beter voedsel, voldoende rust en uitspanning na werk, en zoveel
mogelijk onderwijs zonder leugen, en opvoeding zonder valse conventie. Het overige
zou vanzelf wel komen. Het overige, dát is 't mooiste. Het is de tevredenheid met
zijn lot, de goedheid, de broederlijkheid tegenover anderen, in de zachte berusting,
dat men, in onderlinge solidariteit, eerlijk zijn best heeft gedaan om het voor allen
nog veel beter en volmaakter en gelukkiger te maken. Het is de ware christelijke leer
van Jezus, door slechte herders in het menselijk geweten uitgedoofd.
Onthutst, niet goed begrijpend nog, maar desniettegenstaande innig bewogen keken
de drie mannen met stijgende verbazing Robert aan.
- Ja, als dát kon, dan zouden de mensen eerst oprecht gelukkig zijn, sprak eindelijk
de veekoper.
- Dat kán, antwoordde Robert, - als de mensen het maar willen.
- Maar dan moeten ook de rijken het willen, anders gaat het
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niet, sprak op zijn beurt de boer.
De voerman, zijn zweep tussen de knieën, schudde bedenkelijk het hoofd.
- Dat is heel waar, bevestigde Robert. - Ze moeten! Maar beter door de
overtuigingskracht van 't goede voorbeeld, beter door goedheid en door liefde, dan
door de macht van ruw geweld. Zij moeten willen en zij zullen willen; dat kan niet
anders. Maar wij eerst moeten 't willen.
Hij stond op. Dezelfde intuïtie, die hem op zijn weg had terug doen komen om
met die mensen te spreken, zei hem nu dat 't ogenblik gekomen was om heen te gaan,
en verder 't zelfde goede woord te gaan verspreiden. Hij had genoeg gezegd, daar in
die kleine kring, hij had een zaadkorrel geplant, die langzaam zou ontkiemen. Hij
betaalde zijn glas, groette vriendelijk de drie mannen, en vertrok.
En zo kwam het, dat hij, van huis weggegaan zonder ander doel dan in rust en
eenzaamheid te overdenken hoe of hij de strijd hervatten zou, zo kwam het dat hij
opeens, zonder ernaar te zoeken, zijn besliste weg vond. Vol geestdrift en geloof liep
hij langs wegen en door velden, zich overal ophoudend en sprekend waar enkele
mensen bij elkander waren: in de landelijke herbergjes, in de kleine, eenzame
gehuchten, op de bloeiende boomgaarden van de boerderijen, op de stille akkers van
het vlakke veld.
Heel naïef en heel eenvoudig, zonder dat hij 't zichzelf bewust was, volgde hij,
van een bijna gelijke geest doordrongen, de propaganda van de grote profeten, de
propaganda van Jezus en zijn discipelen na. En telkens ook, na 't eerste ogenblik
verbouwereerde verbazing, en verre van nu beledigd of mishandeld te worden, had
hij 't innig genoegen onder die ruw-naïeve, aan de noodlottige invloed van hun
gewone tirannen tijdelijk ontrukte boerenmensen, diepernstige en welwillend
gestemde, gretig naar zijn woorden luisterende toehoorders aan te treffen. Al die zo
diep ontroerende dingen, die hij hun zacht, bedaard en kalm vertelde, vonden dadelijk
een weerklank in hun hart. Allen hadden zij die reeds lang en diep gevoeld, in
knellingen van steeds teleurgestelde hoop en lijden, zonder ze uit te kunnen drukken.
Zij dúrfden hun gevoelens niet uitdrukken, uit vrees
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voor hun tirannen, uit angst voor de pastoor, voor de kasteelheer, die hen elk ogenblik
konden ruïneren; en om dezelfde reden durfden ze die ook nog niet, in drukke,
lawaaiige meetings, door anderen horen uitdrukken. Zij stenigden ze, zij sloegen ze
dood, de mannen die publiek de smarten en de gruwelijke onrechtvaardigheden van
hun slavenleven hardop kwamen uitschreeuwen; maar naar diezelfde waarheden
kwamen zij luisteren met grage overtuiging, met trillingen van smart en telkens weer
ontwakende hoop, wanneer het hun zo heimelijk en kalm in eigen, trouwe familiekring
werd voorgehouden, zonder gevaar de wraak van de tiran of de nijd van de buurman
op te wekken...
De ganse dag, tot 's avonds laat, tot in de nacht zwierf Robert zo opgetogen rond.
Toen hij honger kreeg ging hij eenvoudig binnen in het naastgelegen boerenhuis, en
vroeg er melk en brood. Toen hij eindelijk doodmoe weer thuis kwam, en Alfred
met bijna angstige verbazing vroeg waar hij zo lang gebleven was, antwoordde hij
half ernstig, half spottend:
- Ik ben de ganse dag kiespropaganda aan 't maken geweest, en zal morgen en de
overige dagen weer beginnen.
Alfred haalde de schouders op. Hij was werkelijk boos. Hij keek zijn broeder met
een soort verontwaardigde minachting aan.
- Wou je dan bepaald worden doodgeslagen? riep hij wrevelig.
- Ik ben niet bang, ik denk daar niet aan, antwoordde Robert kalm. En vroeg in de
volgende ochtend, per rijwiel ditmaal, hervatte hij zijn vermoeiende tocht. Nog later
dan de vorige dag kwam hij 's avonds terug. De derde dag vertrok hij weer en keerde
's nachts in 't geheel niet naar huis. En sinds dat ogenblik was zijn leven niets meer
dan een aanhoudend zwerven en trekken, met zeldzame, korte, haastige verschijningen
weer in het ouderlijk huis. Hij at en hij sliep op de boerderijen, geen andere weelde
vragend dan een fris bord aan de gemeenschappelijke tafel van meesters en bedienden,
geen ander bed dan een bos hooi of stro onder de dakpannen van de schuren en
stallen. Zijn enig, voortdurend trachten was zijn leven en zijn daden met zijn
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leer in harmonie te brengen, eerlijk en vrijwillig bij elke gelegenheid van zijn
maatschappelijke stand af te dalen bij de armen en de nederigen, die hij tot zich wilde
verheffen. Toen men eenmaal aan het vreemde van dat optreden gewend was, genoot
hij weldra van een enorme, eerbiedvolle populariteit. En, van lieverlede, zonder dat
hij 't zocht of verlangde, tegen zijn verlangen in zelfs, werd hij ertoe genoopt voor
steeds talrijker toehoorders 't woord te voeren. Hele benden soms vergezelden hem
nu van de ene boerderij naar de andere, van 't ene dorp naar 't andere, als in een
zegetocht, terwijl het volk van uren in de omtrek samenstroomde naar de plaats waar
hij zou spreken. Zij durfden eindelijk de man die tot hun hart sprak openlijk aanhoren
en verdedigen. Er bestond eindelijk een groep, die niet bang meer was voor de
bedreigingen van pastoor en kasteelheer, die, alle vrees en mogelijke wraakneming
trotserend, zich zijn bondgenoten durfden noemen.
Een epitheton, hem door een laag, klerikaal scheldblaadje als een spotnaam
toegeworpen, vergrootte nog zijn onverwachte, buitengewone populariteit. Daar hij,
in zijn zwervend leven niet altijd de gelegenheid en de tijd kon vinden behoorlijk
zijn haar te doen knippen en zijn baard te doen scheren, had hij beide tamelijk lang
laten groeien. Dit gaf hem, volgens 't prulleblaadje, 't uiterlijk voorkomen van een
tamme leeuw, en dadelijk werd hij er uit smadelijke spotternij als de tamme Leeuw
van Vlaanderen voor uitgescholden. Maar de smaad was dom en onbehendig, en 't
volk, dat zo dikwijls bij intuïtie de juiste en verdiende kwalificatie voor iets weet te
vinden, nam terstond, met weglating van 't eerste woord, de spotnaam als een eretitel
voor hem op, en kroonde er hartstochtelijk zijn nu geliefde held en spreker mee. Het
nobel klinkend, roemrijk woord maakte hem wijd en zijd bekend, verwekte trots bij
rijken als bij armen, deed in de lang verzwakte harten de diepe bron van vroegere
heldenmoed en glorie weer opbruisen. Hoe langer hoe talrijker kwamen zij nu van
alle kanten saamgestroomd om de Leeuw van Vlaanderen te zien en te horen. Hij
was hún man, hún Leeuw, en naast hem voelden zij zich allen weer de zonen uit de
heldentijden. En telkens
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zongen zij voor hem het heldenlied, de ‘Vlaamse Leeuw’, de manhaftige zang van
trotse macht en opstand, die wonderen zou verrichten.
Hij, Robert, had die vergoding niet gezocht, en ze veel liever niet verkregen. Zijn
woord, zijn leer was een en al van goedheid en van zachtheid; hij wilde eerst de strijd
toen alle middelen van overreding en verzoening zouden uitgeput zijn. Wat innig-zacht
en heerlijk in hem opbloeide was liefde, loutere, diep meelijdende liefde voor zijn
land en voor zijn volk, loutere diep-innige, geheime liefde voor Ghislaine, die het
enig en hoogste persoonlijk geluksideaal van al zijn streven in zich samenvatte. Nu
eerst, sinds hij zijn land en zijn volk, die hij zo lang verwaarloosd en versmaad had,
beter kende, had hij het met al de krachten van zijn wezen lief gekregen; nu eerst,
sinds hij het bestaan van de nederigen en maatschappelijk misdeelden meeleefde,
voelde hij hoe heerlijk het zou zijn geweest, louter als volksvriend en
volksbeschermer, zonder enige personele ambitie op te treden. Nu eerst, sinds hij de
poëzie genoot van de natuur, daar waar hij zolang niets had gezien dan doffe, triestige
eentonigheid, nu eerst begreep hij dat het hoogste geluk zou wezen daar aldoor met
haar te leven, met haar die 't ideaal van heel zijn leven en zijn streven was, in stille,
nederige, zalige tevredenheid.
Maar hij had zijn woord verpand en kon niet achteruit meer wijken. Zijn naam
stond met de andere op de verkiezingslijst, als een kleinzielig symbool van bekrompen
realiteit naast het hoogedele van zijn aspiraties. Hij alleen zag en voelde het heerlijk
hoogverhevene van zijn zending; zij allen, Kappuijns, Desgenêts, Chattel waardeerden
slechts in hem de sterke kracht, die hun beperkt, materialistisch ideaaltje kon doen
zegepralen. Honderden malen reeds was hij op 't punt geweest zijn naam terug te
trekken, en alleen en louter voor zijn eigen ideaal te strijden; honderden malen had
zijn geheime liefde voor Ghislaine hem de kracht van dit besluit ontnomen. Zij was
zijn sterkte en zij was zijn zwakheid. Voor haar, met haar gingen de hemelen van
zijn ideaal tot in 't oneindige wijd open, maar naast haar was de lager bij de grond
blijvende invloed van haar ouders en
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omgeving waarmee hij rekening te houden had, wilde hij geen onoverkomelijke
hinderpaal tussen haar en hem zien oprijzen.
Voortdurend, nu, had hij gelegenheid haar te zien. Geregeld om de twee, drie
dagen werd hij door Desgenêts, die volop in de koortsige drukte van de
verkiezingsperiode leefde, op het prachtig kasteel van Onderdale ontboden, en moest
er blijven lunchen of dineren. Daar kwam hij in een vreemde atmosfeer van tweestrijd
met zichzelf. De weeldepracht van de omgeving, de ronde, rode torens van 't kasteel,
hier en daar van onder tot boven als met dikke tapijten van klimop of
wilde-wingerdranken begroeid, de breedgolvende gazons en de stil-dromerige vijvers,
door reusachtige bomenmassa's omlijst, de glimmende rijtuigen en de gegalonneerde
knechts, dat alles maakte onweerstaanbaar een verleidelijke indruk op Roberts
artistieke, van aard geraffineerde ziel, en hij vergat voor een poos zijn liefde voor
de nederigen en misdeelden, zijn hartstochtelijk verlangen naar een bescheiden,
vreedzaam leven, in zachte overeenkomst en bespiegeling met de eenvoudige natuur.
Hij zat er aan de rijkgetooide tafel, hij at er van de lekkerste spijzen en dronk er van
de fijnste wijnen, hij zat er naast Ghislaine die naar hem luisterde en keek met ogen
stralend van bewondering en heimelijke lief de, hij kwam daar als de jonge held voor
wie men zwaait met meien en voor wie men bloemen op het voetpad strooit. Ook
dáár was hij de Leeuw, de koene Leeuw van Vlaanderen, voor wie alles eerbiedig
buigen moest. Ook daar, - hij voelde 't instinctmatig - wachtte men alleen op zijn
triomf, op de voor hemzelf onbeduidende triomf in de verkiezing, om hem, als hij 't
wilde, met de hand van Ghislaine, de kroon van de beloning te schenken.
Waarom dan nog geaarzeld? waarom de hand niet uitgestrekt naar het zo vurig
verlangde, nu eindelijk in zijn bereik gesteld, geluk? Hij wist het zelf niet, maar bleef
aarzelen, vol pijnlijke tweestrijd met zichzelf. Een machtig, haast onweerstaanbaar
gevoel trok hem tot haar aan; een niet minder kwellende twijfel zei hem dat hij 't niet
doen moest, dat hij andere plichten, een ander leven te vervullen had.
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XI
Intussen brak de grote dag van de verkiezing aan.
't Was op een zondag, in 't begin van juni, een dag van prachtig zomerweer. De
witte huisjes met hun groene blinden stonden in de zon te lachen, het ganse dorp,
doorgaans zo stil, wemelde van animatie. Reeds in de vroege ochtend waren de
herbergen vol met hele benden op hun best geklede boeren en boerinnen, drinkend,
rokend, spugend, schetterend, met rood-glimmende, verhitte tronies van de ene
herberg naar de andere slenterend, als op een feest- of kermisdag.
De verkiezing begon om negen uur, in de ruime bovenzaal van het gemeentehuis.
Maar sinds verscheidene dagen reeds hadden de klerikale chefs de boerenkudde, die
zij nog onder bedwang hadden, leren stemmen, met nagemaakte briefjes, waarop
een hand, getekend boven 't vak waarin de namen van hun kandidaten stonden,
genoegzaam duidelijk toelichtingen gaf.
Robert was eerst van plan geweest zich te onthouden, daar hij het enigszins
kleingeestig en beschamend vond voor zichzelf te gaan kiezen. Maar naderhand had
hij gedacht, dat het hem, als kandidaat, een plicht was, de gemeenschappelijke lijst
van het Verbond tot het eind toe te verdedigen en te steunen, en, ofschoon met sterke
tegenzin, had hij Alfred naar het gemeentehuis vergezeld. Hij hield er zich voorlopig
buiten op de stoep, omringd van enkele bondgenoten, waaronder drie Gentse adjuncten
van de stembus: een socialist, een christelijk democraat en een liberaal, ambtshalve
aangesteld om de eerlijke gang van de verkiezingsoperaties na te gaan. Klokslag
negen, toen de dorpsveldwachter met een schel op de stoep van het gemeentehuis
het begin van de verkiezing kwam aankondigen, gingen de drie adjuncten naar
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boven, en bleef Robert, in afwachting dat zijn naam werd opgeroepen, nog even het
schouwspel om zich heen waarnemen.
Het was de eerste maal nog dat hij zoiets bijwoonde. Eertijds moesten de
buitenlieden naar de hoofdplaats van hun arrondissement gaan kiezen, maar, sinds
de invoering van het algemeen stemrecht, geschiedde de verkiezing nu op ieder dorp.
Loom, langzaam, in kudden en in groepen, als vee dat naar het slachthuis wordt
gedreven, zo kwamen de boeren, rood van drinken en van schreeuwen reeds, door
twee wijdopenstaande deuren binnen, en stegen zij naar boven langs de brede, houten
trap, die onder het zware voetengetrappel dreunde. Velen bleven luidruchtig
doorpraten, eigenlijk volkomen onverschillig aan de verkiezing, liefst pratend over
mest en beesten, net als op hun land of in hun stallen; maar anderen zagen er verlegen
en benauwd uit, met schuwwantrouwige blikken rechts en links, vooral vermijdend
naar Robert te kijken, opdat toch niemand zou veronderstellen, dat er enige
verstandhouding met hem bestond. En slechts heel enkelen traden vrij en onbevangen
op, in 't voorbijgaan opvallend glimlachend en knipogend naar Robert, als om publiek
getuigenis af te leggen dat zij in 't geheel voor niemand bang waren, en dat alleman
mocht weten voor wie zij zouden stemmen.
Volkomen kalm, met het gezellig gevoel nu eenmaal voor een dag niets te doen
te hebben, sloeg Robert, rokend tegen de borstwering van de stoep geleund, in heerlijk
rustvolle gemoedsstemming het schouwspel gade. Hij kende genoeg het sluw karakter
van vele boeren en hoe hij vooral dezen moest wantrouwen, die te sterk opvallende
blijken van solidariteit en vriendschap willen betuigen. Daarenboven had hij ruim
de gelegenheid gehad voor eigen rekening de waarheid van het spreekwoord ‘nul
n'est prophète en son pay's’ te beproeven. Voor de lui van zijn geboortedorp, die hem
van jongsaf kenden, was hij in 't geheel niet de Leeuw van Vlaanderen, maar nog
steeds heel eenvoudig de zoon van meneer La Croix, Roberke La Croix, zoals hij er
in zijn jeugd familiaar genoemd werd, eigenlijk een nietsdoener, niet veel meer dan
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een luiaard, veel minder knap en kranig dan zijn oudere broeder. Robert had trouwens,
met zijn intuïtief gevoel deidingen, nooit ernstig geprobeerd zich aan zijn medeburgers
anders voor te stellen, en zijn geboortedorp was 't enige, uren ver in de omtrek, waar
hij zijn propaganda nooit had willen ondernemen. Hij was daar als een vreemdeling,
als een nieuwsgierig observateur, die met innige belangstelling een nog niet gezien,
heel eigenaardig en interessant schouwspel komt bijwonen.
Aan de ingang van een van de openstaande deuren, stond mijnheer Verraert, de
onderpastoor van 't dorp, een man van een veertigtal jaren, zwaarlijvig reeds, met
vurige kwabbewangen en insolente ogen, de dikke, opgeblazen kop van een tiran die
te veel wijn drinkt. Zodra als hij Robert ontwaarde, die hij sinds maanden niet meer
groette, had hij hem met een woedende blik van uitdagende haat de rug toegekeerd,
en nu was hij bezig één voor één de boeren die hem langs moesten, even op te houden
om hun nog eens op 't hart te drukken hoe ze stemmen moesten. Hij legde daar als
't ware de laatste hand aan het bedrijf van ‘kiesdraver’, zoals men het in Vlaanderen
noemt, dat algemeen wordt waargenomen door de katholieke geestelijkheid, en
waarmee de pastoors op het laatste ogenblik, door de geduchte macht van hun woord
en het prestige van hun kleed, degenen die nog zouden kunnen wankelen zo sterk
imponeren. En zodra de boeren hem ontwaarden, rood en groot, met brutale blikken,
midden in de opening van de deur de weg versperrend, bukten zij 't hoofd, en velen
die hij aansprak gingen bevend heen, op 't laatste moment nog weer van plan
veranderend, besloten zelfs tegen hun zin te stemmen voor de klerikale lijst, onder
de knellende angst dat de pastoor het weten zou indien zij anders deden, of dat zij 't
misschien zelf zouden verklikken, wie weet soms hoe, in een of andere kijf- of
braspartij. Zij waren over 't algemeen zeer weinig ingenomen met hun nieuwe,
pasverkregen burgerrechten. Veel liever hadden zij 't algemeen stemrecht zien
achterwege blijven; veel liever, vooral, hadden zij willen blijven stemmen volgens
de oude manier, toen de pastoor, de kasteelheer, of om het even welke ‘kiesdraver’
hun 's avonds
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vóór de verkiezing een behendig gemerkt stembriefje kwam brengen, met nadrukkelijk
verzoek datzelfde briefje, en geen ander, in de bus te laten vallen. Dat was veel
makkelijker. Dan waren zij nooit geneigd om naar hun eigen zin te stemmen, wijl
zij wel zeker wisten dat het dadelijk ontdekt zou worden. En, wat nog 't beste was
van al, dan kregen zij tenminste iets voor hun stem: vijf frank, tien frank, twintig
soms, al naar gelang van hun meer of minder hoge maatschappelijke stand, terwijl
nu, met al die ontelbare massa's kiezers, niets anders meer te krijgen was dan een
bon voor een maaltijd en pinten bier of borrels, die hun na de stemming, bij 't verlaten
van 't gemeentehuis, door een ‘kiesdraver’ afgeleverd werd.
Zo werd gehandeld met de minderen, de nederigen, met al degenen die de pastoor,
indien hij 't wilde, door een aanklacht bij hun eigenaar, op eens ruïneren kon. Maar
er waren ook de rijke boeren, en voor dezen had de rode, zwaarlijvige pastoor zijn
vriendelijkste glimlach, zijn innemendste woorden over. Zodra als hij er zo een zag
komen, daalde hij de treden van de stoep af, bood zijn arm ter hulp, fluisterde vleiende,
strelende woorden in 't oor; en men zag de boer, oud en verstompt, de benen stijf en
krom, de witte, sluike haren zilverend onder een zwarte pet, machinaal hoofdknikkend
met de pastoor door het gedrang naar boven stijgen, op zijn beurt, niettegenstaande
zijn fortuin en onafhankelijke positie, door het overweldigend prestige van de
geestelijke macht overwonnen.
Maar 't akeligst van al was nog de lamentabele kudde zieken en verminkten,
waaronder enkelen haast zieltogend naar de stembus werden gebracht. Robert zag
er drie aankomen uit het armenhuis, gevoerd op een zogenaamde ‘straatslee’, omdat
zij niet bekwaam meer waren het gehobbel van een rijtuig over het ruwe keienplaveisel
uit te staan: drie ellendigen van over de tachtig, absoluut kinds geworden, als kreupele
lijken in elkaar gezakt, zó totaal onbekwaam zich te bewegen, dat zij om de beurt in
een berrie werden opgetild. Een jonge man, van een der welgestelde, klerikale
dorpsfamilies, vergezelde ze. Hij moest, zogezegd, hun wil ontvangen, en in hun
plaats stemmen. De onderpastoor
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kwam naar hen toegevlogen en wakkerde ze nog een laatste maal tot het betrachten
van hun plichten aan, hun met de hand de hemel tonend, terwijl vier kloeke mannen
ze de trap opdroegen.
Toen werd in de gang Roberts eigen naam opgeroepen, en op zijn beurt klom hij
naar boven.
De stemming had daar plaats in de grote zaal, waar anders de vergaderingen van
de gemeenteraad werden gehouden. Een balustrade van wit hout, voor de gelegenheid
opgetimmerd, verdeelde de zaal in twee vakken: langs de ene kant de kiezers, langs
de andere kant de schutting van bruin linnen, waarachter zich 't bureau, de stembus
en de ‘isoloirs’ bevonden.
Alfred had reeds gedaan met kiezen; Robert, wiens naam voor de tweede maal
door de deurwaarder werd opgeroepen, drong met moeite door de op elkaar geperste
boerenkudde, en kwam langs 't open hekje van de balustrade, waar een van de
dorpsveldwachters aangesteld was om de orde te handhaven, in de door het bruine
scherm omsloten ruimte. Hij ontwaarde links het bureau, waar de kantonrechter het
ambt van voorzitter waarnam, bijgestaan door de burgemeester, jonkheer de
Feuillan-Latour, en door de eerste schepen, notaris Spilleboudt, als secretarissen.
Rechts en links van hen zaten de assessoren. Geen enkel van die heren, behalve de
assessoren, groette Robert, terwijl de stembriefjes hem werden overhandigd. Hij
drong in een van de ‘isoloirs’, waaruit een paarsrode boer kwam, stempelde vlug de
drie bulletins, waarop hij, volgens het meervoudig kiesstelsel, recht had, vouwde ze
weer toe, verliet het hok en het de briefjes vallen in de stembus, waar de tweede
dorpsveldwachter als bewaker naast stond. Volkomen kalm en op zijn gemak
amuseerde hij zich even met het verwoed gezicht van burgemeester en van schepen:
de eerste, een dikke rooie, met zware, geelblonde knevel en waterigblauwe ogen, de
tweede een dikke grijze, met krulharen, beiden vuurrood in de benauwde warmte, 't
gezicht congestief opgezwollen, alsof 't elk ogenblik zou openbarsten. De
kantonrechter, een lange, geelbleke, gerimpelde magere van een zestigtal jaren,
affecteerde een volkomen onverschilligheid.
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Alfred, die geen belang in de verkiezing stelde, had de zaal reeds verlaten, maar
Robert bleef er nog even vertoeven, door het schouwspel zeer geïnteresseerd.
Aldoor bleven de kiezers, voor het merendeel boeren, in kudde tegen de houten
afsluiting op elkaar geperst staan, en telkens als de deurwaarder de namen afriep,
twee tegelijk, antwoordde een schor ‘preusan’1. en zag men de twee kinkels, scheef,
met rode nek, tussen de groepen naar het hekje dringen, en loom, met hangende
armen en gekromde rug, achter het bruine linnen schut verdwijnen. Enkele minuten
verliepen, en dan zag men ze terugkomen, vuurrood en bevend, de schuwe ogen
troebel, struikelend over het plancher of zich stotend tegen de twee volgende
opkomenden, even aarzelend of verwilderd om zich starend, als vonden zij hun weg
niet meer. Doorgaans moest de veldwachter hen door het hek weer in de kudde
duwen, waar zij dan nog een poos als versuft bleven hangen, met schuwe blikken op
het bruine scherm, als op de akelige muur van een gevangenis waarin zij bijna waren
omgekomen. Voor velen was 't de eerste maal van hun leven dat zij gingen kiezen,
en zij twijfelden of ze 't wel goed hadden gedaan. Hadden ze werkelijk naar hun
eigen zin of enkel naar de zin van pastoor en kasteelheer gekozen? Had niemand het
gezien? Had men hun briefje niet geopend, zodra als ze de rug gekeerd hadden? Zij
bleven wantrouwig, ongelukkig, verbouwereerd starend naar de anderen, die even
angstig in- en uitkwamen, met schrik zich afvragend of zij nog niet teruggeroepen
en ondervraagd zouden worden. Dan weken zij eindelijk een weinig gerustgesteld
achteruit naar de deur, naast welke de ‘kiesdraver’ stond, die hun de bons gaf voor
het middagmaal en de tien pinten bier of borrels. Die beloning knapte hen enigszins
op en gaf hun het bevredigend gevoel dat zij wel degelijk goed gekozen hadden.
Even glimlachend stopten zij de papiertjes in hun zak en verlieten met een zucht van
verlichting de benauwde zaal.
Zo had Robert daar ruime gelegenheid om meer dan één eigenaardig tafereeltje
bij te wonen onder die fanatieke,

1.
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getiranniseerde boerenbevolking, die zijn invloed niet genoten had. En 't speet hem
dat hij op datzelfde ogenblik niet in de vele andere dorpen kon zijn, waar men zijn
stem wél gehoord en hem wél toegejuicht had, om de morele afstand tussen hier en
ginds te kunnen afmeten.
Maar 't was elf uur en de verkiezing liep ten einde. De boeren, uit de benauwende
knelling van 't stemmen verlost, verspreidden zich weer, met lawaaiige drukte, in 't
dorp. Men zag ze voortdurend, met hun bonnetjes in de hand, van de ene herberg
naar de andere zwenken, verrukt glimlachend, zich thuis voelend in 't onophoudend
gejoel van glazengerinkel en stemmengeschetter. Zij dronken borrels, nu, om hun
eetlust op te wekken, en straks zouden zij gaan eten, kosteloos eten, zolang en zoveel
als zij maar wilden en konden; en dan pijpen roken en kaartspelen, de ceintuurknopen
los, 't gezicht roodblakend, een pot bier in 't bereik, hijgend van het overdadig eten
en drinken tegen de rug van hun stoel achterovergeleund.
Robert verliet 't gemeentehuis. Hij kon het in die duffe atmosfeer niet langer
uithouden. Hij had behoefte aan beweging in de frisse lucht en vrije ruimte, in
afwachting dat het tijd werd om in de stad de uitslag van de verkiezing te gaan horen.
Desgenêts had hem en Chattel er rendez-vous gesteld tegen vier uur, in het huis van
zijn moeder. Dáár, op de Grand-Place, waren de lokalen van twee belangrijke politieke
kringen: de Liberale Vereniging en de Conservatieve Katholieke Kring. Vanuit de
ramen van de oude mevrouw Desgenêts' huis zouden zij aan de overkant de op
transparanten aangeplakte uitslagen van de verkiezing kunnen zien.
Hij liep eventjes weer naar huis, waar hij Alfred vond, met een drietal aanzienlijke
boeren, die de gelegenheid van hun komst in 't dorp hadden te baat genomen, om,
onder het drinken van port en 't roken van sigaren, hun rekening te vereffenen. Hij
toefde er slechts een ogenblik, nam ook een glas port en een sigaar, floot zijn hond,
een mooie, bruine setter, en ging, dwars door de tuin, in het veld wandelen.
De dag was van een ongewone, overheerlijke zomerpracht. De korenvelden, hoger
dan manslengte, golfden blondgroen
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naar de zonnige verten, bij plaatsen rood en blauw gevlekt van bloemen, aan alle
kanten in 't verschiet door donkergroene, statige bomenmassa's omlijst. De vogels
zongen, de bijen zoemden, de vlinders fladderden; en in de zonnigblauwe atmosfeer
zweefden zacht bedwelmende geuren als van hooi en honig. O! wat was het heerlijk
daar te leven! Wat zou het zalig zijn daar in rust en eenzaamheid met háár te mogen
leven!...
Even vóór één uur kwam hij terug naar huis voor het diner. Alfred, die nog eens
in de voormiddag enkele herbergen bezocht en met een aantal lui gesproken had,
voorspelde hem een geduchte nederlaag. Volgens zijn waarneming en mening zou
de lijst van 't Verbond slechts een bespottelijk klein getal stemmen bekomen.
- 't Kan mij niet schelen, antwoordde Robert.
- Ah bah! riep Alfred met wijde ogen van verbazing. - Mag ik dan weten waarom
jij al die gekke, ontzettende moeite hebt gedaan?... Uit loutere liefde voor Ghislaine,
dan? drong hij spottend aan.
- Ik kan 't je niet zeggen waarom, je zoudt mij niet begrijpen, sprak Robert ernstig,
met een lichte kleur.
- 't Is waar, profeten zijn vaak ondoorgrondelijk, schimpte Alfred. - Maar, wil ik
je eens wat zeggen: je zult op den duur nog wel eindigen met wijs te worden, en eerst
dan zal je zien hoe gek of je je nu de laatste tijd hebt aangesteld.
Robert drong niet verder aan. Het werd hem elke dag moeilijker met zijn broeder
te redeneren. Hun wegen liepen nu zó sterk uiteen dat de toon van hun gesprek soms
dreigde onaangenaam te worden. De maaltijd was geëindigd; zij stonden beiden op:
Alfred zich klaar makend om in een naburig dorp paardenwedrennen te gaan bijwonen,
Robert zijn schikkingen nemend om met de trein van drie uur naar de stad te
vertrekken.
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XII
Zodra hij uit het station kwam, werd Robert getroffen door de geweldige drukte
welke reeds in de stad heerste. De meeste hotels en cafés in de omtrek vlagden, als
voor een feest, en vóór het stationsgebouw krioelde 't van voetgangers en rijtuigen,
in 't onophoudend geschreeuw van de courantenverkopers, die reeds de eerste uitslagen
van de verkiezing aankondigden. Robert kocht tegen dubbele prijs een nummer van
de speciale editie van La Flandre Indépendante, gewoon los blaadje slechts op de
ene zij bezet met enkele namen en getallen. Het waren slechts de overgeseinde,
gedeeltelijke resultaten van minder belangrijke steden, waar de verkiezingsoperaties
vlug waren van stapel gelopen, benevens de uitslag van de tien eerste kiesburelen
van de stad Gent, waarin de lijst van het Verbond ongeveer honderd stemmen
meerderheid behaalde.
Hevig ontroerd eensklaps, ondanks zijn pessimistische onverschilligheid van een
uur tevoren, doorkruiste Robert 't stationsplein, drong met moeite door de opgewonden
menigte, spoedde zich door de brede Grand’ Rue, naar 't centrum van de stad. De
joelende drukte was er niet minder dan vóór 't stationsgebouw. Op de terrassen van
de cafés was geen enkel leeg plekje te vinden, en honderden lui droegen in 't
knoopsgat de kleur en het embleem van de politieke gezindheid waartoe zij behoorden:
de liberalen blauwe korenbloemen, de socialisten rode anjers, de christelijke
democraten takjes groen of groene strikjes. Alleen de conservatieve katholieken
vertoonden geen symbool noch kleur. Om de hoeken van de straten stonden nog hele
groepen gapers de laatste, blauwe, rode of groene, half aan flarden gescheurde
plakbrieven te lezen, waarin de vijandelijke partijen elkaar om 't meest beschuldigden
en beledigden; anderen, midden
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in de straat lopend, volgden gekverklede mannen, die transparanten met allerlei
opschriften droegen. Enkele handelaars hadden de grote toeloop van de menigte te
baat genomen om op die manier hun koopwaren te adverteren. En dan waren 't ook
elk ogenblik driftig-opgewonden benden, die, met muziek aan 't hoofd en wapperende
banier in 't midden, hun strijdliederen: de Marseillaise, de Vlaamse Leeuw, het
Geuzenlied zongen. Katholieke zangen werden niet gehoord. Alleen op 't platteland
en in de kleinere steden vonden de conservatieve katholieken hun kracht en hun
steun. Bij de grootsteedse bevolking waren zij over 't algemeen sterk impopulair, en
voortdurend hielden joelende groepen manifestanten vóór de huizen van bekende
bondgenoten of bekende tegenstrevers stil, om geestdriftig te juichen of smadelijk
uit te jouwen en te schelden. Robert, door het schouwspel ten zeerste geïnteresseerd,
en vergetend dat hij nu ook zelf ‘un homme en vue’ was, had zich eventjes
opgehouden vóór het prachtig huis van een der katholieke chefs, die razend door een
bende liberale progressisten uitgefloten werd, toen een andere, in tegenovergestelde
richting komende bende christelijke democraten hem herkende, en plotseling om
hem heen in een wilde ovatie losbarstte. De progressisten, hem op hun beurt
herkennend, staakten het jouwen om ook mee te juichen, en in een oogwenk, ondanks
zijn smekingen en tegenstand, werd hij door twintig handen tegelijk van de grond
op de schouders van een soort hercuul getild, en bij het oorverdovend zingen van de
Vlaamse Leeuw in triomf rondgedragen. Vruchteloos poogde hij zich los te smeken
en te worstelen, het triomfant gejuich werd hoe langer hoe heftiger, vloog als een
loopvuur door de ganse lengte van de straat, waar de wandelaars zich langs de huizen
omkeerden en bleven stilstaan, om mee te juichen en te zingen. Een zwellende,
rollende kreet breidde zich ver en wijd uit: ‘de Leeuw van Vlaanderen! de Leeuw
van Vlaanderen!’ en honderden stedelingen, die hem van naam slechts kenden,
kwamen met zwaaiende hoeden en wuivende zakdoeken aangesneld, om hem eindelijk
van dichtbij te zien en toe te juichen.
Zo kwam de opgewonden stoet op de Grand-Place terecht.
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Robert, vuurrood, haast huilend van schaamte, ontwaarde van ver, op het balkon van
mevrouw Desgenêts huis, Ghislaines sierlijke gestalte, midden in een schitterende
groep van juichende, met waaiers en hoeden wuivende dames en heren. 't Idee dat
hij zo onder haar ogen zou komen, bespottelijk gehesen op de schouders van die
reus, werd hem plotseling onuitstaanbaar. Door een bruuske, heftige beweging, met
een kreet haast van dreiging en woede, worstelde hij zich eensklaps los, viel op de
grond, vloog weer op en holde dwars door de joelende schaar naar het prachtig
woonhuis, waarvan een der knechts gelukkig de deur had geopend. Desgenêts en
Chattel kwamen de trap afgevlogen, grepen hem driftig bij de handen, juichend,
gillend:
- Wij triomferen! wij triomferen! Veertig bureaus reeds opgenomen en over de
vijfhonderd stemmen meerderheid. Het is de zegepraal! de zegepraal!
In de luxueuse salons van mevrouw Desgenêts, waar hem een nieuwe ovatie
wachtte, vond Robert nagenoeg hetzelfde gezelschap terug, dat hij er de eerste maal
had aangetroffen. En ook daar, evenals op 't kasteel van Onderdale, voelde hij om
zich heen die algemene, insinuerende bewondering en sympathie, gelijk opgaande
met zijn stijgende triomf in het openbaar leven, en zijn meer en meer intieme,
onvermijdbare toenadering tot Ghislaine. Dat hing zo in de atmosfeer om hen beiden
heen; al wie hen samen zag scheen instinctief te voelen dat zij elkander liefhadden
en bij elkander hoorden. Robert voelde zich gekomen aan een van die grote, plechtige
momenten van het leven, waarop elke gebeurtenis, hoe uiterlijk gering en gewoon
ook, een gewichtige betekenis krijgt, waarop iedere seconde die voorbijvliegt als de
brandende polsslag van het naderend, onvermijdbaar fatum wordt. Ieder stembriefje
dat nu in 't geheim uit 't onbekende van de stembus aan het klare daglicht werd
gebracht, iedere juichkreet van de menigte, iedere uiting van die elk ogenblik
toenemende populariteit, die vanuit de straat als in koortsige walmen van geraas,
muziek en gezang tot hem opsteegelk woord, hoe banaal ook, dat hij tot Ghislaine
richtte, elke blik, hoe schuchter ook, die zij op elkander vestigden, alles nu voegde
een nieuwe, sterke schakel aan de stevige banden
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die hem reeds aan haar verbonden; alles nu had op dat ogenblik de kracht en de
betekenis van een grote, plechtige daad, die nooit meer kon vergeten worden! Dat
alles voelde hij met een ontroering en een scherpheid, welke 't intuïtief besef dat zij
allen die daar nu aanwezig waren 't zelfde voelden, nog verergerde. Hij werd er bleek
en bevend onder, hij durfde haar soms niet meer aan te kijken noch met haar te
spreken, wijl het hem tegelijk wanhopig maakte, in haar mooie ogen 't stil verwijt
van zijn schuchtere aarzeling te lezen. Een folterende strijd werd in zijn ziel geleverd.
Een stem stuwde hem dringend aan: ‘aarzel niet langer, wees niet bang, ga naar haar
toe, bij haar is je enig geluk en je leven!’ Maar een andere stem antwoordde: ‘je zult
niet gaan, je zal 't niet doen, elders en anders is je toekomst en je leven!’ En aldoor
pijnlijk aarzelend, gestoord door het razend gedruis van de strijd daar beneden,
gekweld door liefde, door wroeging en twijfel, wachtte hij, vruchteloos, smekend,
op de almachtige openbaring van een superieure kracht, die hem gebiedend, zonder
twijfel noch zwakheid, zou bevelen wat hij doen moest.
Het was zes uur, en de laatste tijdingen over de uitslag van de verkiezing deden
een hardnekkige, finale strijd tussen de twee vijandige kampen voorzien. Van op 't
balkon van mevrouw Desgenêts' huis kon men, met een verrekijker, tussen het groen
van de bomen, aan de overkant van de Grand-Place, achter de bovenramen van de
Katholieke Kring, de op transparanten aangeplakte resultaten zien; en de beide partijen
behielden ongeveer hun wederzijdse voor- of nadelen, om de beurt aan 't hoofd, of
slechts met een klein getal stemmen achteraankomend. En telkens, bij ieder nieuw
aangekondigd resultaat, was het, op de woelende, krioelende Grand-Place, een wilde
losbarsting van allerlei geluiden: gejuich en handgeklap, gefluit en hoongejouw, het
reusachtig gedruis van een stormstroom, die, in zwaar-rollende deiningen, tot ver in
de omgevende straten, zijn overweldigende golfslag uitstortte. Tot nog toe had men
slechts de globale uitslagen van lijst tegen lijst aangeplakt, maar nu liep het gerucht
door de menigte, dat slechts enkele kandidaten van de lijst van het Verbond ongeveer
evenveel stemmen hadden
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als de conservatieve katholieken, terwijl al de anderen ver achteraan stonden. Deze
tijding, als een loopvuur over de Grand-Place verspreid, deed een heftige opschudding
ontstaan, en nu werd van alle kanten een specifieke opgave geëist. Men wilde, zoals
dat vroeger steeds 't gebruik was, naast de naam van ieder kandidaat, het getal
stemmen zien staan; en de kreet: ‘Le détail! le détail!’ eerst door slechts een twintigtal,
onder de vensters van de Kring geschaarde manifestanten uitgeschreeuwd, verspreidde
zich nu over de ganse plaats, de drie syllaben van de twee woorden telkens op gelijke
maat ‘le-dé-tail! le-dé-tail! le-dé-tail!’ ‘sur l'air des lampions’, zoals het daar heet,
gescandeerd, en sarrendaanhoudend, als een hondengeblaf, tot een paroxisme van
onuitstaanbaar enerverende, lawaaiige eentonigheid herhaald. Dat duurde zo een
tiental minuten, in een gedruis om er kregel van te worden. Toen werd de transparant
voor een van de vensters weggenomen, en een enorm Hâââ!... weergalmde in plaats
van het tergend geblaf. Maar de menigte, kinderachtig veeleisend in haar
opgewondenheid, liet de lui daarbinnen zelfs de tijd niet haar verlangen uit te voeren:
dadelijk wilde zij 't zwartgapend hol van 't lege venster weer gevuld zien, en
schreeuwde nu op dezelfde lawaaiig-eentonige wijs: ‘Trans-pa-rant! trans-pa-rant!
trans-pa-rant!’
Een heer kwam zich voor 't raam vertonen, heftig zijn schouders ophalend, met
ongeduldige bewegingen van de armen, als om te zeggen dat 't zijn schuld niet was
als 't zo lang duurde. Hij werd geweldig uitgejouwd en uitgefloten. Vuurrood, met
woedende ogen, trok hij zich terug en de transparant werd weer vóór 't raam gesteld.
Maar 't was dezelfde nog als 't ogenblik tevoren, en er was niets aan veranderd. Een
oorverscheurend gejouw en gefluit barstte los en dadelijk werd de transparant door
een ander heer weer weggenomen. Dan was er een kort moment betrekkelijke stilte.
Aller ogen, star van overspannen afwachting, waren op het lege raam gevestigd; men
voelde dat 't besliste ogenblik nu naderend was. Iets bleeks kwam eindelijk
schemerend uit de duisternis naar 't venster toe, iets wits, vol zwarte namen en getallen
werd er tegen aangedrukt, een diepe, lange Hâââ! kwam als een kreet van verlichting
over
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de deinende hoofden gewaaid. Het was de specifieke opgave, de volle lijst met volle
cijfers, in plotselinge, algehele openbaring! Een dof geruis bromde wijd en zijd door
de opeengeperste menigte; en eensklaps was het een zó allesoverweldigende, verwarde
uitbarsting van applaus, geschreeuw, gefluit en hoongejouw, dat de ganse reusachtige
Grand-Place er tot onder de voeten van daverde en dreunde. Bleek, de verrekijker
bevend in zijn beide handen, ontcijferde Desgenêts de zwarte letters en getallen van
de witte transparant. Een der invités, die insgelijks door een verrekijker keek, slaakte
woedend de kreet: ‘C'est une trahison!’ Er was een hevige opschudding op het balkon.
Allen kwamen naar voren gedrongen, terwijl Desgenêts, 't vergrootglas neerleggend,
met verkleurde, trillende lippen dezelfde woorden herhaalde:
- 't Is waar, er is verraad gepleegd! Er zijn afvalligen geweest!
Robert had zenuwachtig de verrekijker opgenomen. Haastig overzag hij de twee
lijsten: de klerikale met ongeveer 't zelfde aantal stemmen naast de naam van elke
kandidaat, die van 't Verbond met een aanzienlijk verschil tussen de meerder en
minder begunstigden. Hij zag zijn eigen naam en die van Kappuijns, met getallen
daarnaast welke die van de klerikale lijst overtroffen, terwijl al de andere kandidaten
van 't Verbond honderden stemmen achteruit waren. Hij begreep dat er werkelijk
een soort van verraad was gepleegd, dat een aantal kiezers, geen vertrouwen genoeg
hebbend in de volledige lijst, enkel voor de twee chefs, de socialisten voor Kappuijns,
de christelijke democraten voor hemzelf, hadden gekozen.
De meeste dames hadden zich van het balkon teruggetrokken en waren weer in
de salons gekomen, waar nu een soort consternatie heerste. Inzonderheid voor Robert
was de toestand pijnlijk en vervelend. Het leek wel of hij en Kappuijns alleen voor
zichzelf hadden gewerkt. 't Idee dat Desgenêts, zijn vrouw, Ghislaine, al die daar
waren zoiets konden denken, was hem onuitstaanbaar. Hij kwam bij Desgenêts en
bij Chattel, keek ze frank en openlijk in de ogen aan, vroeg hun, met vastberaden
stem:
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- Gij denkt toch niet, hoop ik, dat ik persoonlijk er enige schuld aan heb? Gij twijfelt
toch niet, dat ik zowel voor u allen heb gewerkt als voor mijzelf?
Chattel, die de smart van zijn teleurgestelde ambitie niet kón opkroppen, haalde
sprakeloos hoofdschuddend de schouders op; maar Desgenêts, die in de grond niet
minder diep gekrenkt was, maar beter zijn gevoelens in bedwang kon houden, plooide
met inspanning zijn verkleurde gelaatstrekken tot een bijna goedige glimlach, en
antwoordde:
- Wel zeker niet, mijn beste vriend. Niemand van ons heeft ooit aan uw volkomen
eerlijkheid getwijfeld. Gij triomfeert en dat is heel natuurlijk. Niemand heeft het
meer verdiend dan gij.
En, plotseling vertederd Roberts beide handen in de zijne nemend en die
hartstochtelijk schuddend:
- Verre van jaloers te zijn ben ik de eerste om u uit ganser hart, en in naam van de
ganse christelijk-democratische partij, over uw schitterende triomf geluk te wensen.
Toen kwamen ook al de anderen Robert feliciteren met zijn voortaan gewisse
zegepraal. Champagne werd gepresenteerd, en geestdrift nam nu weer de plaats van
't eerste ogenblik verslagen teleurstelling. Aan de ramen van de Katholieke Kring
was de transparant weer weggenomen en teruggeplaatst onder een oorverdovend
geraas van allerlei woeste geluiden. En dezelfde verhouding bleef duren: Kappuijns
en Robert steeds aan 't hoofd met het gros van de klerikale lijst, en de andere
kandidaten van 't Verbond tamelijk ver ten achter, voortaan verzekerd dat zij niet
zouden gekozen zijn. Op dat ogenblik, halfacht 's avonds, waren de resultaten van
drieënzeventig bureaus op tachtig bekend, en wat er nog te kennen bleef kon de finale
uitslag niet meer wijzigen. Het was een gedeeltelijke zegepraal voor de beide partijen:
de klerikalen, ondanks hun partieel verlies, toch nog triomferend met een grote
meerderheid; de opposanten zegepralend omdat zij toch aan hun verfoeide vijanden
twee zetels hadden ontrukt. En ook de aangeplakte telegrammen van de andere steden
kondigden een decisieve, ofschoon hier en daar bedenkelijk verminderde majoriteit
in 't voordeel van de klerikalen aan. Zij waren het, per slot van rekening,
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die nog eens aan, 't bewind bleven; en midden in de woeling en 't geschreeuw werd
een enorme nationale vlag aan de gevel van hun kring gehesen, en dreunden de eerste
triomfknallen van de kanonnen, achter in hun tuin.
Dat was een uitdaging voor 't Gentse volk, in overgrote meerderheid vijandig tegen
de klerikale heerschappij gestemd. Gefluit en gejouw namen de proporties van een
oproer, en een enorm gedrang van duizenden en duizenden stormde dwars over de
Grand-Place naar het insolent vlaggend gebouw toe.
IJlings kwamen mevrouw Desgenêts' invités weer op 't balkon aansnellen om te
zien wat er gebeuren zou.
Zij zagen de schreeuwende foule, door een ontzaglijke bende politieagenten met
getrokken sabel, die 't gebouw bewaakten, als door een rukwind achteruitgeslagen
worden. Maar dadelijk kwam de menigte stormlopend terug, smeet de agenten omver
en opzij, sprong in furie tegen de deuren en de vensters aan. Men hoorde de ruiten
rinkelend aan stukken vliegen, en in een oogwenk was het gebouw stormenderhand
ingenomen, de vlag neergegooid en in flarden getrokken, de stok verbrijzeld, de
luiken en de deuren uit elkaar gerukt.
Toen kwam er plotseling als een nachtmerrie-verschijning door de schreeuwende,
gillende foule gehold. Een eskadron gendarmen te paard, de hoeven kletterend op
de keien, de glinsterende sabels rechts en links weerlichtend-hakkend, de hoge mutsen,
als te berge gerezen zwarte haren, woest met de ruwe tronies in de steigerende galop
van de paarden heen en weer geschokt. Er was geen weerstand mogelijk tegen een
zo brutale aanval: de vertrapte, gesabelde menigte vluchtte huilend voor de paarden
weg; in enkele seconden tijd waren de muiters weggezweept en stonden de gendarmen
op wacht gerangschikt voor 't gebouw.
Het was acht uur. Achter de hoge huizen en de bomen van de Grand-Place ging
de zon tragisch-rood, in chaotische rode en grijze wolken onder, als een verre brand.
De laatste uitslagen van de verkiezing waren nu bekend, de joelende menigte verliet
langzamerhand de Grand-Place, in imposante, luidkeels zingende en jouwende
benden, om verder in de
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stad te gaan manifesteren. 't Was de traditionele opgewondenheid van 't einde van
de verkiezingsdagen, de woede en teleurstelling zich uitend in baldadigheden, in
aanslagen op huizen en personen, in gevechten tegen de politie op straat, een wilde
gisting van hartstocht en haat, elk ogenblik op 't punt in openlijke revolutie uit te
barsten. Sinds jaren werd het populair gevoel aldus voortdurend opgezweept en
geexalteerd, sinds jaren was er iets schrikkelijks in wording, dat eindigen zou met
alles om te slaan en te verdelgen. Een enkel vonkje nog en alles kon opeens in brand
staan, een man, een chef, een leider in wie zij allen, maar allen, geloofden, en 't was
gedaan: de hele maatschappij viel als nietige as in puin.
De beide handen op de balustrade van 't balkon geleund, zag Robert, als in
hypnotische bespiegeling verzonken, de wild-rumoerige vloed van de menigte
voortdurend onder zijn voeten heenstromen. Achter de bomen, aan de overkant van
de plaats, hielden de gendarmen, steeds roerloos, voor 't bestormd gebouw de wacht,
maar daar zag de foule reeds niet meer naar om, door andere, duistere impulsies,
naar een ander, duister doel vooruitgezweept. Wat wilde zij, wat zocht zij, in haar
instinctieve, kolossale, solidaire stroming? Zij zocht en wilde collectief, evenals ieder
mens voortdurend op zichzelf: het geluk. Met duizenden en duizenden waren zij
daar, die allen naar hun ideaal, naar hun geluk zochten, ieder op zijn manier, naar
eigen middelen en behoeften. Zij zochten de onbekende plaats waar het te vinden
was, zij zochten de man die hen erheen zou brengen. Zij waren tot elke opoffering
bereid, bereid om blindelings te geloven, bereid om dwars door alles heen, met hun
leider mee te gaan. Zij waren de anonieme, overweldigende macht van de menigte,
de ruwe macht van goedheid of van wreedheid, al naar gelang van de invloed en de
wil van hem die hen leiden zou. Wat een verantwoordelijkheid voor wie die taak
aandurfde! Waar was de man te vinden, superieur en sterk genoeg in alles, de man
van kracht en goedheid, van hart en van geweten, die hen op de ware rechte weg zou
brengen? Hoe kon die in één enkel individu bestaan, de hogere, wijze geest, die aan
allen recht zou laten wedervaren?
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Robert voelde een buivering door zijn lichaam stromen. Had hij zelf niet zulk een
taak op zich genomen? Had hij zelf niet gezegd aan duizenden en duizenden: - Dát
is waar en recht, en dát is vals en onrechtvaardig! Dát moet ge doen, dát moet ge
laten!... Hoe had hij 't ooit gedurfd zo absoluut te spreken? Hoe had hij ooit durven
beweren, dat alles wat voor hem recht en goed en waar was, dat ook was voor hen
allen?...
Een knelling van angst greep hem aan, en hij voelde zich klein en nietig worden,
overweldigd door zijn verantwoordelijkheidsbesef tegenover die enorme menigte.
Wat was hij zelf meer dan een uit die duizenden? Wat zocht hij in de eerste plaats
anders dan zijn eigen deeltje nederig geluk op aarde? Wat kon hij praktisch meer
voor anderen doen dan iets van zijn eigen klein geluk in 't heel klein kringetje van
leven om zich heen te verspreiden? Bestond er wel een andere waarheid, en wijsheid,
en goedheid? Had er wel iemand het recht anders dan door de stille overtuigingskracht
van eigen voorbeeld zijn evenmens te beïnvloeden of te beheersen?...
Aldoor, aanhoudend, vaal verlicht nu door het schijnsel van de pas aangestoken
straatlantarens, stroomde de menigte als een sombere, kolossale vloed van rumoerige
drukte onder het balkon voorbij. Men vroeg zich met een soort van angstige verbazing
af waar ze vandaan bleven komen; 't was of ze onophoudend uit de schoot van de
aarde zelf opwelden, in wild-spontane generaties. Zij waren de sombere, onbewuste,
anonieme massa, de teugelloos hollende massa, de allesoverweldigende blinde macht,
die in haar ogenblikken van cohesie alles omwerpt wat zij op haar weg ontmoet. Men
voelde dat ze reeds aan de verkiezing niet meer dachten, dat iets anders hen nu
voortstuwde en aandreef, iets dieps en machtigs, iets duister-onbestemds, dat
onweerstaanbaar opbruiste uit de bodem van hun collectieve ziel. Hadden zij eindelijk
de lang gezochte leidsman naar 't geluk gevonden? Was het zijn forse geest die hen
bezielde, die alle hinderpalen voor hen uit de weg ruimde? Zij wisten 't niet; geen
van allen wist waar zij naartoe holden. Zij holden maar steeds instinctmatig verder,
woest als de golfslag die mis-
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schien het schip tegen de klippen zal verbrijzelen, die ook misschien in losse, zwakke
branding op het brede stille strand zal komen uitsterven...
Met een zucht lichtte Robert zijn handen van de balustrade op en zijn blik viel op
Ghislaine, die enkele passen van hem af stond, de wangen bleek, de ogen ernstig,
star kijkend naar het grootse schouwspel, terwijl zij met verstrooide aandacht luisterde
naar het gekeuvel van een paar heertjes om haar heen. Hij keek haar aan, met zijn
ziel in zijn ogen, en 't was alsof een machtige geheime stroming haar ook eensklaps
onweerstaanbaar tot hem aantrok. Geen woord werd uitgesproken, geen gebaar werd
gewisseld; alleen hun ogen, hun starbezielde ogen zwoeren op dat plechtig ogenblik
de wederzijdse trouw en liefde voor hun ganse leven. Hij vroeg haar in zijn starend
zwijgen, hij vroeg haar of zij hem begreep en met hem medevoelde, en zij zei ‘ja’,
in algeheel zich overgeven, in onschendbare unie met zijn innigstdiepe wezen. Haar
ouders, de verwanten en familievrienden, zij allen die daar waren, voelden op dat
ogenblik iets plechtigs in hun midden nederdalen. Zij voelden instinctief de
onweerstaanbare kracht die twee hoge zielen tot elkaar trok, en de een na de ander
verlieten zij 't balkon, in een soort onbewuste eerbied voor die plotselinge, mysterieuze
openbaring van het groot en diep gevoel.
Hij kwam tot haar en zei haar iets, met schor hikkende stem, over het schouwspel
daar beneden.
Zij gaf geen antwoord, zij bleef onbeweeglijk vóór zich staren, de ogen donker, 't
gelaat matbleek in 't vale schijnsel van de straatlantarens.
Toen begreep hij dat zij geen banale woorden wilde horen, en bevend legde hij
zijn hand naast de hare op de leuning van 't balkon. Zij rustte daar, heel even, voelend
de tere warmte van haar eigen hand, zonder die aan te raken. En eensklaps, trillend
als van koorts, zonk zij, onweerstaanbaar aangetrokken, op haar zachte vingers neer...
Voetstappen weerklonken achter hun rug, alsof er iemand op 't balkon kwam. Hij
wilde zijn hand haastig terugtrekken. Zij liet ze niet los. Haar vingers knelden zich
plotseling krampachtig om de zijne, opdat hij ze niet los zou kúnnen
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laten.
Toen was 't hem of de wereld door zijn aderen stroomde. Toen leefde hij, als van
de aarde opgetild, het hoogste moment van ideaal geluk dat een mens beleven kan.
Geen woord werd gewisseld. Beider ziel was één extase van heerlijkheid, in heilig
stilzwijgen.
Zachtjes tilde hij in zijn hand de hare op, boog langzaam voorover, drukte een
lange, lange, heilig zachte kus op haar zachte, blanke vingers...
Zwaar ruisend als een sombere zee, heel ver van hen weg nu in hun ver-weg-zijn
van 't reële leven, stroomde de woeste vloed van de menigte steeds voorbij...
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XIII
Er zijn mensen, kleurloos van karakter, oppervlakkig in hun voelen en in hun denken,
die ineens totaal van levenswijs kunnen veranderen, zonder in 't minst daaronder te
lijden. Zij gaan in een stad wonen, nadat zij eerst hun ganse leven buiten hebben
doorgebracht, of, omgekeerd, verlaten de stad om buiten te gaan leven, zij horen een
andere taal en zien andere gezichten, gaan zich vestigen in verre vreemde landen,
soms zonder hoop nog ooit 't geboorteland terug te zien: alles schijnt hun om het
even, slechts uiterlijk heeft hun leven enige verandering ondergaan. Hun innerlijk
leven, het kleine beetje innerlijk leven dat in zulke mensen schuilt, wordt er niet door
aangeroerd.
Anderen daarentegen, welke diep leven, voelen zich soms geweldig aangepakt
door in de schijn onbeduidende levenswijzigingen. Voor hen komt het er minder op
aan dat hun bestaan door de verandering ruimer, mooier, groter wordt; dat zij na
geldgebrek ineens tot rijkdom komen, dat zij een triestig oord zonder bekoring
verlaten om in een land van verrukkende natuurpracht te gaan wonen: dát wat ten
slotte onontbeerlijk is voor hun geluk is 't plekje grond, mooi of lelijk, waar zij
geëindigd hebben hun identiteit te voelen, de lucht die zij elke dag inademenen, de
vormen en kleuren, de klanken en geuren waaraan hun zintuigen zich hebben leren
wennen, de wezens en de dingen waarmee hun eigen wezen langzaam zich
dooreengevlochten en versmolten heeft, als tot één onschendbaar weefsel van
duizenden en duizenden onzichtbare, ragfijne draadjes.
Zo was Robert. Hij was gehecht nu aan dat plekje grond waar hij zoveel geleden
en gestreden had.
Maar hij wist nog niet, hoe groot en sterk die liefde mettertijd geworden was. Hij
werd het eerst gewaar op 't ogenblik
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dat hij 't vaarwel moest zeggen...
Die heilig zachte en korte kus, dat enkel vluchtig ogenblikje van extatisch geluk
waarin hij alle werkelijkheid vergeten had, waarin een onoverkomelijk sterke macht
hun beide zielen had verenigd, had meteen zijn ganse leven omgewenteld. Het was
niets geweest dan een weerlicht, dan een onbewuste, impulsieve aandrang, en alles
was erdoor veranderd, omvergeworpen als door een orkaan. Plotseling was een
onbekende, strenge levensernst als een loodzwaar gewicht op hem gevallen; plotseling
had hij een vreemd onverwacht, vreemd knellend verantwoordelijkheidsbesef op
zijn ziel voelen drukken, plotseling had hij zijn eigen ik als het ware in tweeën voelen
splitsen, een deel voor haar, een deel voor hem, in pijnlijke verbreking van zijn
individuele wil, van zijn eenheid en zijn vrijheid. Was het dan de instinctieve vrees
voor dat smartvol dualisme dat hem zo vaak had afgeschrikt, dat zo vaak de vurig
op zijn lippen trillende liefdesverklaring had tegengehouden? Was er in hem een
duister voorgevoel geweest dat, ondanks hun hoge, reine liefde, grote strijd en grote
smarten zouden komen? dat tussen hen een nog onbekende, gelukstorende hinderpaal
zou oprijzen, waartegen zij vruchteloos al haar krachten zouden uitputten? Hij was
er bang voor, hij huiverde van angst en droefheid, nu hij midden in zijn hoogst en
diepst geluk, in de volzalige verrukking van hun ideale wederzijdse liefde, soms de
wrange voorsmaak voelde van hij wist niet welke vage, ongemotiveerde,
wonderbaarlijk kwellende smartsensaties.
Zij waren verloofd, nu...
De dag na zijn triomf in de verkiezing was hij, met Ghislaines toestemming, haar
bij haar ouders ten huwelijk komen vragen... Een plechtig onderhoud in een van de
sombere, ouderwets gemeubileerde zalen van 't kasteel, de min of meer oprechte
verrassing en verwondering van Desgenêts, de statige intree van mevrouw Desgenêts
met Ghislaine die vreselijk bleek zag in 't halfduister van de hoge, ruime zaal, het
inroepen, voor de vorm, van enkele, niet zeer ernstige bezwaren; en dan de
wederzijdse emotie, de handdrukken, omhelzingen en tranen!... zo was 't gegaan.
Hij zou Ghislaine tot vrouw bezitten.
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O, diep ontroerend, onuitsprekelijk ideaal vooruitzicht, in schijn zo zacht en zo
gemakkelijk te bereiken, in die ogenblikken van almachtig illusievermogen waarin
de geestdriftige jeugd hinderpalen noch bezwaren kent! Weg dan de sombere
gedachten, de ongemotiveerde angst voor spoken van de verbeelding! Zijn ideaal
verwezenlijkt te zien!... ach 't was de eenvoud zelf nu: 't was eenvoudig haar leven
met zijn leven tot één enkel leven saamgesmolten, 't was beider ideaal en liefde
opgaand in één enkel, eindeloos groot en ruim liefdes- en levensideaal: die heerlijke
strijd om rechtvaardigheid, om verheffing en veredeling, om verzoening met het lot,
in onderlinge, broederlijke liefde, voor en met de nederigen en ellendigen van hun
volk! Wat kon hem rijkdom schelen? Voor zichzelf betreurde hij 't dat Ghislaine rijk
was. Hij had ze liever arm gewild. Eerst dan was rijkdom goed wanneer men er veel
goeds mee stichtte. Voor hemzelf en ook voor haar verlangde hij niets anders dan
het beetje welstand en genoegen, waarop toch ieder mens, die zich in de wereld goed
en nuttig maakt, onbetwistbaar recht heeft.
Met een vreemde, raadselachtige glimlach was mevrouw Desgenêts hem in de
rede gevallen:
- Jawel, ‘une chaumière et son coeur!’ Heel aardig in een sentimenteel romannetje,
maar eigenlijk hoogst onpraktisch in het dagelijks leven. Vergeet niet dat Ghislaine
met veel zorg en tederheid in grote welstand en zelfs weelde is opgevoed, en dat het
haar zeer hard zou vallen, ineens daarvan afstand te doen.
Robert had zich een kleur voelen krijgen, terwijl Ghislaine met enkele bedeesde,
door een blik van mevrouw Desgenêts terstond gestremde woorden, haar
onverschilligheid voor luxe en rijkdom poogde uit te drukken. Want het was waar,
wat mevrouw Desgenêts zegde: Ghislaine was in grote weelde opgevoed, en zou die
wellicht zeer moeilijk, ondanks haar liefde, haar illusies en haar goede wil, ontberen.
Hij schaamde zich haast dat hij daar niet eerder aan gedacht had, dat hij enkel aan
zichzelf en aan zijn eigen levensideaal had gedacht.
- Laten wij ons daar vooral geen zwaat hoofd over maken,
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had mijnheer Desgenêts daarop gezegd. - Het zou natuurlijk gek zijn jezelf van 't
nodige te priveren, om anderen met je geld in welstand te doen leven, maar
daartegenover mag niet vergeten worden dat Robert zijn zetel in de Kamer aan zijn
christelijk-democratische gezindheid heeft te danken, en dat hij, ten minste uiterlijk,
enigszins volgens zijn principes hoort te leven. Hij mag werkelijk geen te grote luxe
ten toon spreiden.
Robert meende te dromen. Hij kon geen woord meer zeggen. 't Was of de reine
bloem van al zijn mooie, tedere illusies, eensklaps met geweld door een ruwe hand
van haar slanke stengel werd gerukt en ten gronde verpletterd. Wat! slechts uiterlijk
hoefde hij volgens zijn beginselen te leven? Slechts het bedrieglijk vertoon van een
komediespel om de wereld te duperen...! En in benauwde duizeling van smart had
hij zijn aanstaande schoonouders zelf Ghislaines en zijn toekomstig leven horen
schikken: 's winters te Brussel, 's zomers op 't kasteel van Onderdale, zonder nog
een enkele opmerking te wagen. Een grote, pijnlijke bedeesdheid was over hem
gekomen, in 't vreemde zelfbewustzijn van hij wist niet welke inferioriteit tegenover
die vader en die moeder, die zo maar frank en vrij, zonder hem zelfs te raadplegen,
in naam van hun dochters geluk, over zijn eigen leven beschikten. Was hij dan ineens
geen zelfstandig man meer, dat hij zich zo liet dwingen? Want instinctmatig voelde
hij nu een soort afkeer en heimwee bij die gedachte van 's winters te Brussel en 's
zomers met hen op dat prachtig kasteel van Onderdale te wonen. Wat zou hij daar
doen te Brussel, buiten de dagen en de uren van zitting in de Kamer? Wat zou hij
hier doen, op dat pretentieus en imposant kasteel, eensklaps zo ver afgezonderd, zo
totaal buiten de levenskring van al die armen en die nederigen, die hij tot een beter,
hoger materieel en moreel bestaan wilde opleiden? Waren ook zij niet voor een groot
deel de liefde van zijn leven geworden? Zou hij voortaan nog wel gelegenheid en
tijd overhebben, om van dorp tot dorp, van hoeve tot hoeve met hen te gaan spreken?
En zouden zij nog naar hem willen luisteren, in hem nog vertrouwen hebben, wanneer
hij, zelf in weelde levend, hun de verloochening van de wereldse rijk-
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dommen, het waar geluk in nederige middelmatigheid zou komen aanpreken. O! wat
was alles toch veranderd, omgewenteld, sinds zijn hart in plechtig-ontroerend
stilzwijgen van loutere, onbaatzuchtige liefde, zich met het rein en onbaatzuchtig
hart van Ghislaine had verenigd!
Toen kwamen de afmattende corveeën... Heen en weer gesjouw naar Brussel,
inkopen in magazijnen, bezichtigen van huizen, diners, soupers, kennismaking met
verwanten en vrienden van zijn nieuwe familie. Men exhibeerde hem, men was er
trots op hem te vertonen, men kwam nieuwsgierig belangstellend kijken naar de
jeugdige strijder, naar de alom vermaarde Leeuw van Vlaanderen, waarover de
couranten in de laatste tijd zoveel geschreven hadden. Allen wilden en kwamen in
hem iemand heel anders zien dan hij werkelijk was, zodat hij zelf soms de storende,
ontzenuwende indruk kreeg zijn eigen individualiteit te hebben geruild tegen die van
een ander, waarin hij haast niets van zichzelf meer herkende, waarin hij niets meer
voelde dan een vreemd, ontredderd wezen, dat in smartvolle dwaling tevergeefs op
de verloren weg poogde terug te komen. Zelfs onder fysiek opzicht leek hij op zichzelf
niet meer. Hij was anders dan gewoonlijk geldeed, anders gekapt, de haren kort
geknipt, de baard geschoren. Als hij zich in een spiegel bekeek, zag hij een quelconque
wezen, met karakterloze trekken, met ogen die niets zegden, met een houding en
gebaren die bij hem niet hoorden. Maar 't ergste nog van alles was dat hij niet meer
werken kon, dat hij noch kracht, noch lust, noch tijd meer had om iets ernstigs uit te
voeren. Hij leed onder een pijnlijk intellectueel onvermogen, onder een soort
versuffing van de geesteskrachten. Hij was niet meer in staat nog een goed artikel te
schrijven voor zijn courant, waarvan Chattel nu de directie waargenomen had; niet
meer in staat met vrucht en aandacht een boek of een courant te lezen. Hij ging 's
avonds doodmoe naar bed, met het kwellend besef dat hij de ganse dag niets goeds,
niets ernstigs, niets nuttigs had verricht, en als hij zich afvroeg wat hem eigenlijk
belet had iets te doen, moest hij zichzelf met verbazing bekennen, dat het voornamelijk
door gebrek aan tijd was. Hij voerde niets uit, en dagen na dagen werkeloos leven
vlogen voorbij, zonder dat
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hij tijd had om iets uit te voeren. Zelfs in zijn uren van eenzaamheid, waar hij onder
alle andere omstandigheden weer op zijn verhaal zou zijn gekomen, liep hij doelloos
rond, triestig en gedesoriënteerd als een verdwaalde reiziger aan 't kruispunt van
menigvuldige onbekende wegen.
Wat ging er dan toch in hem om? Was hij nu toch niet ideaal gelukkig? Was het
toch mogelijk, dat hij, alvorens zelfs het te bezitten, een geluk betreurde waar hij zo
vurig naar verlangd had?... Hij raakte verontwaardigd in opstand tegen zichzelf, hij
vroeg zich af met schrik of hij dan, zonder het zelf te weten, een van die geblaseerden
van het leven was, voor wie geen schoonheid, geen grootheid, geen edele gevoelens,
geen ideaal op aarde meer bestaan; en, wat nog 't wonderlijkst van al was: midden
in die afmattende strijd tegen zichzelf deed zijn liefde voor Ghislaine niets dan
toenemen, zó folterend hartstochtelijk en vurig, dat hij er in zijn uren van eenzaamheid
om huilde en zuchtte, telkens, in zijn slapeloze nachten, 't vast besluit nemend haar
de volgende morgen zijn onuitstaanbaar lijden te bekennen en haar hulp en leniging
af te smeken; maar telkens weer, zodra hij haar terugzag, zich verlamd voelend onder
zijn eigen zwakheid, onbekwaam nog een woord erover te zeggen, alleen in staat
nog louter te genieten van haar heerlijk bijzijn, van haar ideale schoonheid en haar
zachtheid, bedwelmd van vervoering bij de eerste glimlach van haar ongeëvenaard
prachtige ogen, die straalden en zongen in zijn ziel, boven alle smarten heen, als een
allesoverheersend liefdes- en gelukslied.
Intussen liep de zomer op zijn eind en naderde de zittingstijd van de Wetgevende
Kamers. Mevrouw Desgenêts, wier wensen als wetten golden in 't gezin, had haar
man genoopt veel vroeger dan gewoonlijk Onderdale te verlaten, om reeds op de dag
van de plechtige opening te Brussel geïnstalleerd te zijn. Eveneens had zij de kamers
uitgekozen die Robert tot de dag van 't huwelijk, omstreeks Kerstdag bepaald,
bewonen zou. Zeer ambitieus, haar leven lang gekweld door de vurige, steeds
teleurgestelde begeerte een kring bekende mannen om zich heen te zien, had zij
voornamelijk haar toestemming in 't huwelijk gegeven, om eindelijk, door
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Roberts notoriëteit, haar wens vervuld te krijgen.
Eén oktober was de bepaalde datum voor hun en Roberts gezamenlijk vertrek. De
laatste voelde zich wanhopig van droefheid. Het kwam hem voor alsof hij in
ballingschap vertrok, zonder hoop op terugkomst. Zijn koffers stonden op elkaar
gestapeld in de gang, zijn kamer was leeg en naakt, galmend onder het geluid van
de voetstappen, de kleden en matrassen op elkaar gerold, de kasten en de laden open,
de boekenkast zonder een boek, de weggenomen prenten en schilderijen donkere
rechthoeken en vierkanten achterlatend op het enigszins verkleurd behang van de
muren.
Hij liep als verloren in zijn kamer heen en weer, de borst benauwd, de ogen dof,
nog instinctmatig zoekend of hij niets vergeten had. Hij kwam bij een van de ramen
en trok het wijd open, met volle longen een teug verse buitenlucht inademend.
De herfstochtend was van een heerlijk kalme pracht. De kortgeschoren gazons,
goudgroen in de zon, waren, in de schaduw van de bomen, als met een bed van bruine,
dorre bladeren bezaaid. Tuinbanken en bloemvazen schitterden sneeuwwit of
tengergroen tussen de uitgedunde lovers, en de stille najaarsbloemen, de asters en
chrysanten stonden in hun weemoedvolle kleurschakeringen te dromen. Stil-slapend
als een donkere spiegel lag het vijvertje naast een zwarte sparrengroep, terwijl de
schrale, gele kruinen van de populierenrij die langs het beekje kronkelde, als licht
klatergoud tegen de blauwe hemel aantintelden. Rechts, onzichtbaar achter hoge
bomen, het de fabriek aanhoudend haar rustig gegons horen.
Wat was het alles kalm en heerlijk nu! Daar beneden zat Kàpi, de mooie, bruine
setter, roerloos op zijn achterpoten midden in een grasveld, met schitterogen van
verlangen naar zijn meester opkijkend; daar heen en weer liep een van de meiden,
in de beweeglijke zonnetinteling van haar wit schort en haar lichte japon; en uit de
diepten van de heesters galmde 't kristalhelder gekweel van 't sparresijsje, een van
de laatste en mooiste zomerzangertjes.
Ontroerd kwam hij beneden en ging in de tuin. Kàpi kwam naar hem toegelopen
en sprong met zijn voorpoten in
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Roberts uitgestrekte banden, zijn schrandere gouden ogen ondervragend starend in
de ogen van zijn meester. Robert streelde hem de lange, bruine, zijachtige oren, en
fluisterde hem, als aan een mens, liefkozende woorden toe, terwijl de hond onstuimig
op en neer wipte, om hem in 't gezicht te likken. Ach! waarom moest hij nu weg!
waarom moest hij zich nu aldoor stalen tegen allerhande weke, toch zo zachte
ontroeringen? Waarom, in plaats van misschien nutteloos en vruchteloos te gaan
strijden in de hoofdstad, mocht hij hier niet altijd buiten blijven, met haar die hij
liefhad, in dat lieve oord van rust en vrede, waar hij zich nu zo sterk gehecht voelde?
Hij slenterde verder met zijn hond in de tuin, loom van vage weemoed, zich voor
een ogenblik geheel aan zijn gewaarwordingen overlatend, heimelijk sentimenteel,
in kinderlijke nuchterheid van alles afscheid nemend. Hij plukte bloemen en snoof
in hun geur de laatste aromen van de zomer op; zijn stappen ritselden door de gevallen
dorre bladeren met een zacht-schuivend geruis als van zijde, en dromerig liep hij
heen en weer over dezelfde plekjes, om nog en nog dat zachtstrelend geruis te horen,
ontroerend-week als een zuchtend rouwgeklaag, in de troeblante lucht van humus
die eruit opwasemde. Hij vond de witte huiskat ingeslapen op een bank, midden in
een lauw zonneplekje, en streelde haar heel teer en zacht over de rug, met lange
strijkingen van de hand, vertederd haar wellustig te horen spinnen, terwijl zij, met
half dichtgeknepen ogen, hakend de poten uitrekte en haar rug kort opkromde, met
rechtopstaande staart en nerveuze huidtrillingen. Zo kwam hij tot het eind van de
tuin, tot vóór de haag, waarachter de landouwen zich golvend in 't verschiet
uitstrekten, en bleef er in langdurige bespiegeling verzonken voor twee kleine verre
huisjes, witgekalkt, met groen- en witte blinden en een grauw, bouwvallig strodak,
tegen een verrukkelijke achtergrond van hoge gouden bomen op azuren hemel. O!
wat moest het heerlijk zijn ook dáár te mogen leven, zo heel eenvoudig en nederig,
‘une chaumière et son coeur’, zoals zijn aanstaande schoonmoeder het spottend
noemde. En waarom eigenlijk niet ‘une chaumière et son coeur’? Was het idee van
nederig leven dan zo erg be-
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spottelijk? Was er dan meerdere kans op geluk in de prachtige paleizen en kastelen
vol met bedienden die noodzakelijk de vijanden van de bewoners zijn, dan in de
eenvoudige huisjes zonder enige pretentie, waar allen onderling elkander helpen, in
één en hetzelfde streven naar eenzelfde doel?
't Geluid van de tuinbel, die hem naar huis riep, bracht hem plotseling tot het besef
van de werkelijkheid terug. Hij begreep dat het rijtuig voorstond om hem weg te
brengen. Het moest dan toch gebeuren. Hij moest alles verlaten wat hij daar lief had
gekregen; hij moest weg, voor maanden, voor jaren, voor altijd misschien. Een laatste
maal keek hij met weemoedvolle ogen naar het heerlijk, rustig landschap, een laatste
maal murmelden zijn trillende lippen een ontroerd vaarwel. Dan liep hij naar huis,
met gehaaste schreden.
Alfred stond op hem te wachten onder de veranda, voor een tafeltje met een karaf
portwijn en twee volgeschonken glazen. Robert, die niets geen zin had iets te drinken,
begreep dat hij het toch moest doen, als afscheidnemen.
- Allons, cher député, 't is tijd, sprak schertsend Alfred, om een greintje werkelijke
ontroering te verbergen.
Gedwongen glimlachend nam Robert zijn glas op en klonk met zijn broeder. De
meiden stonden roerloos kijkend op de drempel van de keuken, bereid hun jonge
meester goede reis te komen wensen. Buiten, aan de voordeur, hoorde men de hoeven
van 't paard op de straatkeien stampvoeten.
- Welnu, tot ziens, te Brussel, niet waar? sprak Robert, zijn broeder de hand reikend.
- Voorzeker, ik beloof het je; ik zal bij je intree in de Kamer tegenwoordig zijn,
antwoordde Alfred.
Robert drukte warm zijn broeders hand, en plotseling, als onweerstaanbaar tot
elkander aangetrokken, omhelsden zij elkaar met de grote broederlijke liefde van
vroeger.
Toen kwamen ook de meiden afscheid nemen. De oude keukenmeid huilde als bij
een nooit-meer-wederzien.
- Waar is Kàpi? vroeg Robert, om aan die uitbundige vertedering een afleiding te
geven.
Hij was niet te vinden. De tweede meid ging hem roepen in de tuin, met dringende
schelle stem: - Kàpi! Kàpi! Kàpi!
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- Ach laat maar! riep Robert, die de adieus enigszins belachelijk begon te vinden.
Vlug daalde hij de trappen van de veranda af, liep door de gang naar de openstaande
voordeur en wipte in 't rijtuig, dat dadelijk wegreed. Alfred, die hem tot op de stoep
gevolgd had, riep hem opgeruimd een laatst au revoir toe. Veel dorpelingen stonden
op hun drempels, diep groetend nu het jongetje van vroeger, waar zij zo dikwijls mee
gespot hadden, trots nu, in hun kleindorpse ijdelheid, dat zij een
volksvertegenwoordiger in de Kamer hadden.
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XIV
Robert had in zich die natuurlijke sterkte, of die zwakheid, zoals velen zouden denken,
tegen zijn dominerende gevoelens niet op te kunnen. In alle gewichtige
omstandigheden uitte zich zijn aard met de kracht van een spontane, instinctieve
opbruising, die telkens scherper en taaier werd, naarmate hij er sterker poogde tegen
in te gaan.
Hij had vooraf het intuïtief gevoel gehad dat hij te Brussel nooit zou kunnen aarden,
dat hij er diep ongelukkig zou worden. Hij was er nog geen acht dagen gevestigd,
toen het verwachte lijden reeds met al zijn zwaarte op hem drukte.
Veel minder nog dan in 't milieu van 't kasteel Onderdale, voelde hij zich thuis in
de slechts met een zeer oppervlakkig vernis van superioriteit getinte, in de grond erg
onbeduidende en futiele omgeving, waarin de Desgenêts te Brussel leefden. Hij had
het benauwd in die te zwaar en te rijk gestoffeerde, ongezond warme salons, waar
typische snobs en fatten onwetend over politiek meepraatten, op dezelfde toon en
met hetzelfde gezicht waarmee zij anders over paarden en maîtressen zouden praten;
benauwd en bedwelmd in de onnatuurlijke parfum-atmosfeer die om de schitterend
gepareerde dames zweefde; benauwd vooral wanneer hij zich het mikpunt van 't
gesprek en van de blikken voelde, en er wel toe gedwongen werd, ondanks een
tegenzin zó sterk dat hem de woorden haast niet van de lippen wilden, toch iets, dat
dan interessant moest zijn, in de conversatie ten beste te geven. Maar wie kán zich
zo dwingen? Hij hield het nooit langer dan enkele minuten uit, en dan zat hij weer
stomrampzalig tussen al die lui welke teleurgesteld naar zijn woorden bleven wachten,
en voelde zich wanhopig onder zijn volslagen onbekwaamheid om zich verder uit
de slag te trekken. Hij kon niet spreken met die lui, hij kón niet, hij zou
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eerder in tranen van onmacht losgebarsten zijn. Zelfs 't bewustzijn van zijn
overweldigende vernedering, van de innige smart en droefheid van Ghislaine, die
natuurlijk steeds in hem de knapste, de verstandigste, de schitterendste van 't
gezelschap wilde zien; zelfs de zichtbare toorn van mevrouw Desgenêts, en de
bedekte, minachtende spotternij van al de aanwezigen; niets, absoluut niets was in
staat die knellende machteloosheid te overwinnen: hij kón eenvoudig met die lui niet
spreken!
Dan durfde hij ook naar Ghislaine haast niet meer op te kijken; dan voelde hij
zich, in een folterende scheuring van het hart, als door een onoverschrijdbare afgrond,
van haar, die hij toch zo innig en zo vurig liefhad, gescheiden. Hij besefte 't enorm
contrast van hun beide levenssferen en leed onder dat vals gevoel van wereldse
bloheid, als onder een echte, zowel morele als fysieke inferioriteit. Hij kon niet
begrijpen hoe Ghislaine hem prefereerde aan om het even welke van al die andere,
uiterlijk veel schitterender jongelui, en, ondanks haar onveranderde liefelijkheid en
zachtheid, kreeg hij soms de indruk dat zij wellicht heimelijk haar verloving met
hem betreurde, en tevreden zou zijn als hun voorgenomen huwelijk verbroken werd.
Hij werd er kleingeestig jaloers, ongemotiveerd achterdochtig en onrechtvaardig
onder. Hij voelde zich soms slecht, gewild kwaadaardig worden. De geringste dingen
namen, in de overprikkeling van zijn lijden, zulke overdreven proporties aan, dat hij
soms van haar wegliep, om alleen op zijn kamer, in aanvallen als van krankzinnigheid,
zijn onuitstaanbaar leed hardop uit te snikken.
Een andere, niet minder pijnlijke teleurstelling, was zijn intree in 't parlementaire
leven.
Na een plechtige openingsséance, met groot vertoon van schitterende militaire
uniformen en damesprachttoiletten, en waarin niets was gebeurd dan het officieel
aanhoren en onvermijdelijk toejuichen van een ellendig banale troonrede, waren de
gewone zittingen, in de gewone suffe sleur van 't alledaags parlementaire leven,
aangevangen. En Robert, die werkelijk met een soort eerbied en een gevoel van
ernstige verantwoordelijkheid voor de eerste maal van zijn leven in
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's lands vergaderzaal gekomen was, kon weldra niet sterk genoeg zijn verontwaardigde
verbazing uiten, naarmate hij gewaarwerd hoe het daar toeging. Zó'n opgeraapte
bende, zó'n totaal gebrek aan prestige, zó'n slordigheid in taal, in kleding en in
houding, zó'n laf-wanordelijke boel had hij zich nooit in de verste verte kunnen of
durven voorstellen. Haast geen mens, behalve in de publieke tribunes, luisterde er
naar de redevoeringen waarin 's lands belangen werden behandeld. De meeste leden
hielden, storend halfluid, onder elkaar afzonderlijke gesprekken, of schreven brieven,
of lazen couranten, of zaten half te slapen, of maakten grapjes met elkaar, of liepen
doelloos slenterend heen en weer tussen de slechts halfbezette lessenaars en banken.
Het leek er op een koffiehuiskamer, op 'n café-chantantzaal, op 'n soort schuine kroeg,
waar men niet erg verwonderd zou zijn geweest eensklaps rare juffertjes te zien
optreden. Slechts hier en daar ontdekte men in de triviale troep het fijne profiel van
een oud-parlementair, die daar niet thuis meer scheen te horen.
Robert bracht daar voorzeker de ellendigste weken van zijn hele leven door. Het
was er hem te moede of hij levend in een grafkelder was opgesloten, daar in die hoge,
halfronde, door hoog stekende ramen zo wanhopig triestig verlichte, zo afschuwelijk
kale, triviale, lelijke zaal. Hij voelde er zich van de ganse, ware wereld afgesloten,
hij wist niet meer, wanneer hij naar die triestig-gele ramen opkeek, of het buiten dag
of nacht was, of er regen of zonneschijn was op de wereld. Eerst nu, in die nare
plaats, in dat akelig gezelschap, voelde hij zich voorgoed onder de drukking van die
allesdodende Onmacht, waar hij vroeger, in de eerste jaren van zijn gedesoriënteerd
buitenleven, zo wanhopig tegen had geworsteld. Wat in Godsnaam voerden zij daar
toch uit, met hun eindeloos saai en langdradig gezeur, met hun hol en leeg gebabbel?
Wat in Godsnaam voerde hij er zelf uit, dat tot voordeel strekken kon van hen die
hij doelmatig in het leven wilde helpen en verheffen? Hij kon er geen woord spreken;
hij wist, hij voelde met zekerheid dat hij er nooit het woord zou voeren. Hij voelde
zich daar, op een andere manier, in dezelfde stemming als in de salons van mevrouw
Desgenêts: hij hoorde er niet bij, hij zat er stom-rampzalig en alleen, hij kón er met
die lui niet spreken...!
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XV
Van lieverlede, in zijn aanhoudend eenzaam lijden, het ene uur somber-ellendig in
zichzelf teruggetrokken, het ogenblik daarna trillend en ziedend van ontembare
opstand, van lieverlede was hij tot die graad van zenuwachtige overprikkeling
gekomen, waarin het minste incident voldoende is om plotseling de onverwachtste,
onherstelbaarste besluiten te doen ontstaan. De maat was vol, de oplossing
onvermijdelijk. Noch tegenover zichzelf, noch tegenover Ghislaine en haar ouders
was hij langer in staat de gruwbare komedie van het schijngeluk vol te houden. Hij
voelde zich totaal, met geest en lichaam ten onder gaan, en had nog juist genoeg
morele kracht in zich om die folterende ondergang te beseffen. Wat er gebeuren zou
was hem een raadsel; maar dat er iets zóu gebeuren wist hij zeker. Hij wist met
zekerheid dat hij niet zonder een uiterste, geweldige strijd teniet zou gaan. Misschien
zou hij krankzinnig worden; misschien zou hij zich van kant maken; misschien ook
zou de oplossing heel anders zijn; maar, dat ze komen zou, dat ze reeds kwam, dat
was zeker, onvermijdelijk, onverbiddelijk zeker.
Die dag, een maandag, was er geen zitting in de Kamer, en zou hij eerst laat in de
avond Ghislaine, die met haar moeder op talrijke boodschappen uit was, in haar
ouders' huis ontmoeten. Hij had de ganse dag vrij, en besloot die buiten, waar hij
sinds zo lang niet meer geweest was, te gaan doorbrengen.
Hij vertrok om twee uur, na de lunch. Verschillende trams en omnibussen brachten
hem eerst door lawaaiig drukke straten, dan door een akelige, vieze voorstad, dan
door nóg akeliger vuilnisgronden, die bij middel van borden en plakkaten als
bouwgrond te koop werden aangeboden, dan eindelijk, in het echt mooie, frisse, open
veld.
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Het weer was onveranderlijk prachtig gebleven, sinds zijn aankomst in Brussel, en
bij 't verlaten van de woelige, benauwde stad strekte zich het landschap heerlijk kalm
in zijn laatste herfstpracht uit, zachtgolvend naar de stille verten, waar een
doorschijnend-blauwig waas als in een atmosfeer van droom en feeërie de vage
omtrekken van de gezichtseinder afstompte. Spitsronde korenschelven, goudgeel
verlicht tegen het hemelsblauw, rezen in menigte, als reusachtige paddestoelen tussen
de schelgroene rapenvelden op, en slechts enkele boeren werkten nog op de afgeoogste
akkers, hun kalme silhouetten, met ploeg en paarden, duidelijk afgetekend op de
wijdgolvende uitgestrektheid van de velden, in rustige harmonie met de
zacht-blauwende spiraaltjes rook, die hier en daar rechtop ten hemel stegen uit de
schoorstenen van de lemen hutjes, schel witgekalkt en lachend in de zon, als moede
geleund tegen hoge, zware achtergronden van zwartgroene en bruinrode spar- en
beukenbossen. Het was alom de diep aangrijpende, stil-weemoedsvolle pracht van
de laatste mooie dagen, glanzende dagen van bespiegeling en mysterie, waarin de
bladeren van de bomen sterven, waarin zij ritselend en zuchtend uit de hoge kruinen
vallen als tranen van goud en van bloed, uitwasemend nog in hun laatste pracht, de
laatste, ontroerende aroma's van alles wat in zomerweelde zo heerlijk gebloeid,
gegeurd, getierd, bemind heeft.
En plotseling, bij dat aangrijpend tafereel, in die troeblante emotie van
herinneringen die hem uit 't verleden tegemoetkwamen, werd zijn gepijnigde ziel
door een allesoverweldigende knelling van heimwee aangetast. Hij zag zijn eigen
dorpje terug, in louter tere poëzie, met zijn zachte, blondgolvende velden en zijn
zware donkere wouden, met zijn wit- en groen- en roze huisjes rondom 't spitse
kerktorentje, met zijn eigen ouderlijk huis waar hij was grootgebracht, waar hij de
mooiste jaren van zijn jeugd gesleten had. Hij zag de tuin waarin de laatste asters en
chrysanten nu eindigden te bloeien, het vijvertje waarop de laatste dorre blaadjes als
eenzame, etherisch lichte gouden schuitjes dreven, de lange, gouden populieren rij
aan de kronkelige oever van het beekje, en daarachter, over de lage omheining, de
zacht-
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glooiende golving van de landouwen, en de twee zo goed bekende, zo dikwijls van
ver bewonderde, kleine witte huisjes met hun grijsgrauw strodak en hun groene
luikjes, tegen de achtergrond van hoge, bruine, statige eiken. Hij zag zijn mooie
trouwe hond, die hij naar hier niet mee had kunnen nemen, triestig-verloren dwalend
langs de stille paden, goudbruin op 't bruin van de droge ritselende bladeren, als in
rouwharmonie met de stervende tinten van de natuur. Hij zag de witte poes, slapend
in elkaar gerold op een zonneplekje, op dezelfde witte bank, waar hij haar 't laatst
gestreeld had. Hij zag zijn broeder op hem wachtend onder de veranda, ontroerd over
het afscheid ondanks zijn sceptische grapjes, hij zag de meiden die beteuterd heen
en weer liepen, onbekwaam hun werk te verrichten, ongelukkig omdat hij vertrok.
En eensklaps voelde hij, in een almachtige openbaring, die alle verdere
redeneringskracht teniet gooide, dat hij niet elders dan daarginds zou kunnen leven,
dat hijzelf was als een plant, als een boom van die en geen andere bodem: een arme,
treurende, verplante boom, waarvan de wortels nog steeds in de grond van het
geboorteplekje vastgestrengeld zaten, zich spannend met harder en kwellender kracht,
naarmate de verwijdering groter, en de afwezigheid langduriger werd. De gruwelijke
strijd moest eindigen, hij moest hier alles verlaten: liefde, roem, fortuin, alles, om
zichzelf te redden en nog voort te kunnen leven. Hij moest tot zijn oorsprong terug,
tot de reine, gezonde, rustige Natuur, tot zijn velden en zijn boeren, tot het eenvoudig,
werkzaam buitenleven, dat voor hem het ene nodige, het ene ware, het ene waardige
en mogelijke was. Een groot, helder openbaringslicht was plotseling in hem
opgeflikkerd, hij had plotseling helder gezien in de akelig sombere nacht, waar hij
met ziel en geweten sinds maanden verloren in omdwaalde. Het besluit stond in hem
vast met onomstotelijke kracht; hij was ineens weer zichzelf geworden, hij wist
ineens weer wat hij moest en wilde doen om voort te leven.
Met grote passen liep hij nu, met grote passen van gejaagdheid en stralende ogen,
als aangetrokken naar de verre horizon die wijd voor hem zijn grenzen opende, om
hem te
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brengen naar 't belofteland waar zijn te lang benauwde longen eindelijk weer de vrije
lucht van de wijde, vrije ruimte zouden ademen. Hij moest, hij moèst er weer heen.
Het was zijn recht en 't was zijn plicht. Het was zijn noodlot dat hem er weer heen
riep, dat hem onweerstaanbaar dwong er weer te komen. Ondanks al 't droevige van
't besluit, ondanks zijn bloedend hart van wanhoop en van liefde, ondanks zijn
folterend medelijden met Ghislaine, toch moest hij haar verlaten, indien zij 't leven
dat hem onontbeerlijk was niet delen kon of wilde, zoals hij zijn ontslag als
afgevaardigde moest nemen, omdat hij daar zijn werkkring niet kon vinden, omdat
hij weer alleen, zonder partijgeest noch persoonlijke ambitie, volgens zijn eigen
individuele opvatting, voor het geluk van de nederigen moest gaan werken. Hij zou
haar nooit meer weerzien, nooit meer de streling van haar prachtige ogen in zich
voelen dringen, nooit meer haar zachte wangen kussen, haar nooit meer in zijn armen
drukken, in de magnetisch bedwelmende liefdesstroming, die vanuit haar ganse
wezen in zijn wezen vloeide! Want scheiden zou het heten; want nooit, dát wist hij
wel vooruit, nooit zouden haar ouders, al wilde zijzelf ook, uit liefde voor hem, in
alles toestemmen, hun toestemming onder zulke omstandigheden geven...
Maar 't moest, omdat het niet anders meer kon, en rotsvast was nu zijn besluit
genomen. Hij ging er het ganse geluk van zijn leven aan wagen, gelijk een speler,
die alles waagt wat hij bezit, op één enkele kaart. Hij zou haar nu schrijven wat hij
nooit de moed had haar te zeggen, haar in een wanhoopskreet van smart en liefde
alles schrijven wat hij sinds zolang geleden en gestreden had, haar eindelijk zeggen
wat nu de onontbeerlijke behoefte van zijn leven was geworden, en haar om
vergiffenis smeken dat hij 't nu eerst zegde, met tranen in de ogen smeken dat zij
hem haten zou indien zij wilde, maar dat zij hem niet zou minachten omdat hij eerst
nu de pijnlijke moed had gehad haar alles te bekennen.
Hij was in de buurt van een buitenplekje gekomen, dichtbij de oever van een ronde
vijver, waarin pas nieuwgebouwde villa's en chaletjes met popperige tuintjes zich
op een achtergrond van hoge, bruine beuken schel weerspiegelden. Een
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hotelletje was er nog open, met enkele bezoekers op het hoog terras, die er van 't
heerlijk najaarsweer genoten.
Hij trad er binnen, ging zitten aan een eenzaam tafeltje, bestelde iets te drinken,
vroeg om pen en inkt. En dadelijk begon hij die brief te schrijven, waarvan de woorden
zijn hart verscheurden en zijn hersens deden branden.
Tranen rolden onbedwingbaar over zijn hand en vlekten het papier waarop hij haar
zijn lange foltering vertelde. De lijdenswoorden kwamen koortsachtig gejaagd, als
trillingen van wanhoop en van liefde, wanordelijk uit zijn pen geschokt. Hij kon zijn
eigen schrift soms niet meer lezen; hij moest zijn hand en geest bedwingen,
krampachtig op zijn lippen bijtend, om het toch duidelijk en waardig-zacht genoeg
te zeggen. En telkens weer ook moest hij haar smeken dat zij hem toch niet verkeerd
begrijpen zou, dat zij vooral begrijpen zou welk een hoge en nobele liefde hem tot
dat schrijven had gebracht.
Zij was zijn hoogste, puurste ideaal, zó hoog, zó puur, dat hij het nooit anders kon
bereiken, dan in 't hoge, pure leven dat hem door zijn hart en zijn geweten als een
onschendbaar hoge plicht werd opgelegd. Het was zijn noodlot, de essentie van zijn
opperste wezen, die het zo wilde. Hij moest leven voor en met de nederigen van de
wereld, zijn leven moest een voorbeeld worden, de spiegel van zijn ziel, het ware en
handtastelijke beeld van zijn nobelste gevoelens. Hij kon een vrouw beminnen,
aanbidden, hij kon sterven van lief de voor een vrouw die deze grondbeginselen van
zijn leven niet begrijpen en niet delen kon, maar hij mocht zijn leven aan het hare
niet verbinden. Eerst dan als zij uit volle, eigen overtuiging, zonder raad of dwang
van hem noch van iemand, haar eigen geweten zou hebben gevoeld zoals hij 't zijne
voelde; eerst dan als zij met zekerheid geloven zou dat zijn levensopvatting de enige
waardige en ware was, eerst en alleen dan kon ze, dwars alle hinderpalen, haar leven
met het zijne verenigen. Dan waren er geen hinderpalen meer, dan had zij met niets
meer af te rekenen: noch met de tegenkanting van haar ouders, noch met de invloed
van vrienden, noch met de wereldse opinie. Dan was ze vrij en zelfstandig; dan had
ze slechts te volgen, blindelings en on-
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wankelbaar, wat zij ook als háár levensbaan erkend zou hebben. Hun liefde eiste
deze overweldigende vuurproef. Zij zou er wellicht in omkomen, omdat ze niet
krachtig genoeg was, omdat zij niet de sterkste was; maar kon ze toch, ondanks alles
zegepralen, o, dan,... dan,... dan zouden zij de menselijk mogelijke maat van aards
geluk bereikt hebben! Hij eindigde zijn brief en tekende, herlas hem nog eens,
doodsbleek, de ogen koortsig glinsterend, met bevende lippen.
Ja, dát was wel wat hij zolang had willen en niet durven zeggen. Het was spontaan
uit hem gesproten, spontaan en onbedwingbaar opgeweld uit de diepste, waarste,
nobelste bronnen van zijn ziel. Er was geen woord aan toe te voegen, geen woord
aan te veranderen! Hij vouwde de brief toe, sloot hem in 't couvert en zegelde dat
haastig dicht, als had hij gevreesd dat de diepe, ware essentie ervan kon verloren
gaan indien hij langer open bleef.
Toen riep hij de kelner, betaalde, en keerde met vastberaden stap naar Brussel
terug.
Hij aarzelde even of hij de brief in een bus zou werpen, of hem door-een
afzonderlijke boodschapper laten bezorgen. Neen,... liever niet met de post. Zij kon
hem wellicht te laat ontvangen en de ganse avond angstig op hem wachten. Hij liep
naar zijn kamers, raadpleegde 't spoorboekje, merkte dat hij maar pas anderhalf uur
meer had vóór het vertrek van de trein die hem weer naar Vannelaar zou brengen.
In allerhaast pakte hij in: zijn kleren, zijn boeken, alles wat hij daar enkele weken
vroeger, zonder liefde om zich te vestigen, had meegebracht. En toen hij daarmee
klaar was ging hij aan zijn schrijftafel zitten, en in een briefje van enkele regels zond
hij zijn ontslag als volksvertegenwoordiger aan de voorzitter van de Tweede Kamer,
als voorwendsel daartoe redenen van particuliere aard inroepend.
't Was 7 uur. Om 7.40 ging de trein. Hij schelde om de juffrouw van het huis, en
kondigde haar zijn gedwongen, onmiddellijk vertrek aan. Zonder op de verbaasde
uitroepingen van de juffrouw te antwoorden, en na haar de verzekering te hebben
gegeven dat het volstrekt niet was uit ontevredenheid dat hij vertrok, betaalde hij
zijn rekening
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gaf haar verlof terstond zijn kamer weer te huur te hangen, vroeg haar of zij voor
hem een rijtuig en een boodschapper wilde bestellen.
Hoofdschuddend trok de juffrouw zich terug, en enkele minuten later stond het
rijtuig met de witkiel voor de deur. Zodra de koffers en valiezen waren opgeladen
nam Robert met een vlugge handdruk afscheid van de verblufte juffrouw, en gaf aan
de boodschapper de brief voor Ghislaine, met last hem onmiddellijk aan het adres
te bezorgen.
De man groette en vertrok. Robert voelde iets-duizeligs over hem komen terwijl
hij de witkiel, half rennend, om de hoek van de straat zag verdwijnen.
- A la gare, m'sieu? vroeg de koetsier, half achteroverhellend omgekeerd op de
bok, de gespannen leidsels in de linkerhand, de zweep in de rechter.
- Oui, à la gare.
Robert zakte met flauwe benen op de kussens van het rijtuig, dat dadelijk onder
zweepgeklap in de drukte van de straat en 't geweld van de foule verdween.
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XVI
Het onbeholpen verzinsel van enkele dagen onverwachte opschorsing van de
Kamerzittingen als antwoord op Alfreds verbaasde, haast verschrikte uitroepingen,
dan spoedig wat gegeten, in de pijnlijk gulzige graagte van het afgetobde lichaam,
dat ondanks de morele smarten toch gevoed wil worden, en dan tien uren lome, als
het ware levenloze slaap, wreedaardig versterkende slaap, alleen versterkend het
fysieke wezen om er de nodige weerstandskracht tegen nieuwe morele folteringen
aan te geven!...
En dan 't ontwaken: het eerste ogenblik verbaasdheid en verbijstering in een vreemd
geworden kamer, en plotseling de wrede greep van de werkelijkheid, ineens
omversmakkend het gehele wezen, in het verpletterend besef van een onherstelbare,
wreedaardige gebeurtenis.
De brief!... de brief!... Hij had de brief geschreven en verzonden! Hij zou aan haar
adres zijn aangekomen, onfeilbaar, onmeedogend, verbrijzelend als een donderslag
de geluksdroom van haar leven!...
Zij zou hem ontvangen hebben, eerst eventjes verwonderd zijn hand op de
enveloppe te herkennen. Zij zou die geopend hebben, zij zou aan 't lezen zijn gegaan.
En naarmate zij las zou een uitdrukking van stomme schrik en smart als een rouwfloers
vóór haar mooie blauwe ogen zijn gekomen. De kleur zou zich van haar wangen
hebben weggetrokken, haar benen zouden zwak en bevend zijn geworden, de brief
zelf zou in haar blanke handen geschud en gebeefd hebben, als een zwak en eenzaam
boomblaadje, geteisterd door een storm.
Wat zou er dan gebeurd zijn?... Hoe zou de ramp zich in het huis verspreid hebben?
Wat had ze gedaan nadat zij alles gelezen en begrepen had? Wat hadden haar vader
en
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moeder gedaan? Wat hadden de dienstboden gedaan? Had het huis weergalmd van
gehuil en woedekreten? of was het doodstil en donker gebleven als een graf? Waren
zij alle drie met behuilde ogen en ontstelde gezichten in een kamer rondom een lamp
gaan zitten, of had men ze gejaagd door het huis heen en weer horen lopen, in
dreunend gedruis van heen en weer geslagen deuren? Och God! och God! wat had
hij gedaan?
Hij sprong uit zijn bed, als geprikt en gezweept door een onuitstaanbare fysieke
pijn. Was hij dan gek of op 't punt van het te worden? Gaf hij zich wel rekenschap
van 't geen hij gedaan had? Wist hij wel dat hij ineens, met eigen ruwe hand, zijn
helderste en krachtigste levensvlam had uitgedoofd, dat het nu koude nacht en dood
was in zijn hart, dat hij zijn hart en ziel als met voeten verbrijzeld en vertrapt had.
Hij kleedde zich aan met koortsige haast en kwam beneden. Alfred zat reeds in
de eetkamer, bezig met ontbijten. Robert liet hem de tijd niet hem opnieuw te
ondervragen: hij reikte hem een sidderende hand toe en riep uit:
- Ik heb mijn hart en mijn leven verbrijzeld! Ik heb afstand gedaan van Ghislaines
hand, en mijn ontslag als volksvertegenwoordiger ingediend!
Stom-roerloos gapend, met grote ogen, keek Alfred hem aan. - Ik heb het gedaan!
ik heb het gedaan! Een onmeedogende macht heeft er mij toe gedwongen!
- Jij bent gek geworden, antwoordde Alfred met lage, dofgeconsterneerde stem. Je houdt mij voor de gek of je bent het zelf!
- Ja, ik ben gek. Ik voel dat ik gek ben of dat ik het zal worden! Maar 'k heb het
gedaan! 'k heb het gedaan! Niets heeft mij kunnen weerhouden het te doen.
- Maar waarom? gilde Alfred.
- Omdat het moest! omdat het moest! Omdat ik er anders van verdriet en heimwee
zou gestorven zijn.
- Je houdt dan niet van haar?
- Ik aanbid haar! ik aanbid haar! maar ik kon 't leven daar niet uithouden. Ik moest
er sterven, zeg ik je; ik zou er mij van kant hebben gemaakt!
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Toen greep er tussen de broeders een lang en pijnlijk, om de beurt woelig en
neerslachtig gesprek plaats. De gewone losheid en wel eens te ver gedreven
lichtzinnigheid waarmee Alfred doorgaans de meest ernstige dingen van 't leven
behandelde, had ditmaal, bij dat voor hem onbegrijpelijk ingewikkeld geval, plaats
gemaakt voor een toenemend gedesoriënteerde verbaasdheid en verslagenheid, die
hem tot om het even welke praktische beschouwing of raadgeving ongeschikt maakte.
Hij stond pal en stom voor het ontzettend vraagstuk, hij zag niets meer in zijn broeder
dan een diep gedetraqueerd wezen, dan een verbijsterend mengsel van
tegenstrijdigheden en van zwakheden, die nu eens in hem het diepste medelijden,
dan weer de driftigste ergernis en verontwaardiging deden ontstaan.
Robert, daarentegen, voelde zich van lieverlede, na het onstuimige van die
openhartige ontboezeming, weer kalmer en rustiger worden. Opnieuw kwam er
morele kracht in hem, en de overtuiging dat hij toch, ondanks al het triestige, dat aan
de toestand verbonden was, goed en eerlijk had gehandeld, dat hij, ondanks al de
smart die hij Ghislaine had aangedaan, gehandeld had naar de dringendste ingevingen
en bevelen van zijn nobelste en diepste wezen, kwam troostend als een zachte balsem
van hoop en verlichting, uit de woelig-sombere zee van zijn wanhoop weer naar
boven drijven. De hoge, grote reinheid van zijn ziel verkwikte en versterkte hem,
bracht weer in hem een tere straal van hoop. Waarom eigenlijk zou Ghislaines liefde
niet op de hoogte kunnen zijn van een opoffering waardoor hun wederzijds gelijk
zou bevestigd worden? Waarom zou ze niet, uit liefde voor hem, afstand doen van
rijkdom en weelde, om met hem te delen het nederig en vreedzaam leven van geluk,
het enig leven dat hem in zijn dorst naar sociale eerlijkheid, naar waardigheid en
naar rechtvaardigheid enigszins met de triestige wereld kon verzoenen? Zijn hoop
versterkte, door zijn eigen geestdrift gevoed; een gouden straal blonk weer in 't diepste
van de sombere nacht. En plotseling wilde hij zijn broeder die illusie mededelen,
hem mede doen voelen en geloven, dat alle hoop nog niet verloren was.
Maar brutaal lachte Alfred hem in 't gezicht uit:
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- Wat! dat zij aan jouw gekheid mee zal doen! Dat zij haar fortuin aan anderen zal
uitdelen! dat ze zal afstand doen van luxe en van raffinementen, van alles wat haar
leven, en, ja, haar eigen zelf mooi, vrolijk en bekoorlijk maakt, om ergens alleen met
jou, ver van haar medemensen, in een krot te gaan wonen!... maar je bent gek, zeg
ik je, gek! begrijp je, gek! gek!
Robert gaf geen antwoord meer. Alfreds driftige uitval viel als een ruwe trap op
de tere bloem van zijn pas herlevende hoop. Tranen kwamen in zijn ogen en snikken
in zijn keel. Plotseling stond hij op en vluchtte in de tuin.
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XVII
De dag was luguber. In hem, en om hem heen, onder de benauwde spanning van wat
nu zou gebeuren, was het als de lege stilte van een graf. Hij wachtte op het antwoord
op zijn brief. Hij wist dat er een antwoord komen zou, fataal, onvermijdelijk, 't zij
per brief, 't zij door mijnheer Desgenêts in persoon. Dit laatste vooral scheen hem
het meest waarschijnlijke; ieder rijtuig dat hij ratelend in de stille straat hoorde
aankomen, deed van ontsteltenis zijn hart opbonzen.
De ochtendpost bracht niets voor hem mee, en ook de hele morgen ging voorbij
zonder dat iets gebeurde. In hem bleef het leven als het ware tijdelijk opgeschorst,
om hem heen voelde hij slechts het ijle wachten in de afgrond van het Niets. Hij
probeerde zelfs niet om twaalf uur iets te gebruiken. Hij ging met Kàpi dwalen in de
tuin, langs de eenzame wegen vol bruine, zacht ruisende blaren, ondanks zijn smart
toch even weer genietend van de heerlijk frisse lucht en vrije ruimte, van het ideale
buitenleven.
De tweede post kwam om drie uur. Koortsachtig gejaagd, onbekwaam een enkele
minuut op dezelfde plaats te blijven, ging hij eindelijk voor het tuinhekje staan, om
de postbode af te wachten. Het sloeg hem aan 't hart en in de benen toen hij hem
plotseling om de hoek van de straat zag verschijnen, zijn leren tas op een van de
heupen, zijn pet met gouden bandje scheef op 't hoofd, zijlings, met vlugge, brede
schreden, dwars over de straat stekend. Hij zag hem aanschellen bij de notaris, een
pak afgeven, weer zigzageren naar de overkant van de straat, waar een renteniertje
op zijn middagkrantje stond te wachten. Hij liep er, op verzoek van 't mannetje, even
binnen, wellicht om een borreltje binnen te slaan, maar was dadelijk weer buiten,
voelend in zijn tas,
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recht op Robert afkomend.
- Iets voor mij, facteur? vroeg Robert met haast klankloze stem.
- Zeker, menier de représentant, 'ne rikkemandé1., antwoordde de postbode, diep
zijn pet afnemend. En hij reikte Robert zijn boekje toe, tussen welks bladen een met
rode zegels toegelakte brief lag.
Met een enkele oogopslag had Robert mevrouw Desgenêts' hand herkend. Hij nam
de brief en stopte hem haastig in zijn zak, als om hem aan vreemde blikken te
onttrekken. Toen opende hij 't hekje en verzocht de facteur hem voor de handtekening
in huis te willen volgen.
- Ziedoar;... wilt-e gloas bier drijnken? sprak hij, de facteur het boekje teruggevend,
waarop hij, zó bevend, zijn naam had gezet, dat hij haast onleesbaar was.
- As 't ou belieft, menier de représentant, 'k hé doar percies 'n dreupelke2. gepakt
en 'n gloazeken bier 'n zal doar gie kwoad op doen, antwoordde de man, die meteen
Alfreds brieven en couranten op een hoek van de tafel legde.
Robert schelde de meid en vluchtte in de tuin.
Hij liep tot heel aan 't uiteinde, tot onder het half ontbladerd prieeltje bij de beek.
Daar scheurde hij de enveloppe en las de brief.
Een uitdrukking van bittere smart kwam over zijn ontdaan gezicht naarmate hij
in zijn lezing vorderde. 't Was of hij langzaam in zijn merg en been iets doods-ijskoud
voelde filtreren. Was het toch mogelijk dat men hem zó slecht begreep! Was het toch
mogelijk dat zijn hartscheurende noodkreet niets had opgewekt dan die akelig koude,
droge, kleinzielig strenge redenering? Was het toch mogelijk dat men hem durfde
behandelen als een weerspannig, grillig kind, dat zich driftig maakt om een beuzelarij,
terwijl het de innigdiepe kreet van heel zijn bloedend, lijdend hart en zijn geweten
was, die hij geslaakt had!
- Kom dadelijk weer naar Brussel, trek dadelijk je ontslag als afgevaardigde weer
in, niemand zal er iets van weten,

1.
2.

Recommandé - aangetekende brief.
Borreltje.
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alles kan nog best worden gered, zo schreef hem mevrouw Desgenêts. - 't Is 'n soort
heimwee, die je zo ineens 't gezond verstand ontnomen heeft, maar dat is niets, het
zal voorbijgaan, en Ghislaine, hoe wanhopig nu ook, zal het je vergeven. Alleen dan
als je 't moest willen doorzetten zou het verschrikkelijk worden. Stel je toch in onze
plaats die schande en vernedering voor. Ik zou geen woorden vinden om je handelwijs
te brandmerken als je niet dadelijk weer tot jezelf kwam. Doe het dus zonder een
ogenblik uitstel. Telegrafeer naar de voorzitter van de Tweede Kamer dat je brief
een vergissing was, en kom hier je pardon ontvangen. Wij verwachten je vanavond
nog. Mijn man weet gelukkig nog van niets en moet er ook nooit iets van weten.
Een koele, strenge kalmte kwam eensklaps over Robert, toen hij de brief tot 't eind
gelezen had. Zijn hart, eerst wildgejaagd, begon weer gelijkmatig te kloppen, en hij
zuchtte zwaar en diep, met strakgesloten lippen, als van een overweldigende vracht
ontlast. Zelfs Ghislaine verdween heel even uit zijn geest, die niet in staat meer was
nog iets anders te voelen dan de ijskoude moedeloosheid van zijn enorme
teleurstelling. Er was iets in hem doodgedrukt, iets uit hem weggerukt, zó plotseling
en onverwachts, dat hij in 't eerste ogenblik de scherpte van de pijn niet voelde.
Hij verliet het prieeltje en keerde rechtstreeks weer naar huis, naar zijn eertijds zo
gezellige, thans bijna lege kamer, en schreef er, kalm en ernstig, een antwoord op
de brief van mevrouw Desgenêts. In de wondere stilling en ontspanning van zijn
ganse wezen had zijn besluit zich nog versterkt. Thans voelde hij geen de minste
aarzeling noch twijfel meer; thans wist hij zeker dat hij ondanks alles goed gehandeld
had, dat een macht, sterker dan zijn eigen wil en redeneringskracht, het zo beslist
had, dat hij zijn liefde aan een hoger ideaal, aan de innigdiepe harmonie van zijn
leven zou opofferen. Het was zijn plicht en 't was zijn recht. Nu zou hij eindelijk,
vrij van boeien, zijn superieur wezen volgens de overtuiging van zijn hart en ziel
ontwikkelen. Zijn daad was eerlijk, diep eerlijk en rechtschapen, ondanks de
onverdiende smart welke ook zij die hij 't vurigst op aarde liefhad, erdoor moest
lijden. Het was een strijd geweest om dood en
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leven, en wat in hem het sterkste was had onfeilbaar gezegepraald. Aan haar nu de
beurt ook de zware strijd te leveren, die hij haar o zo graag had gespaard, de strijd
van welks uitkomst haar en zijn leven zouden afhangen. De teerling was geworpen,
de tijd van de afmattende aarzeling was voorbij. Voor hem, al bleef hij ook alleen,
strekte zijn levensbaan zich nu uit, dor en hobbelig misschien, maar duidelijk zichtbaar
voor het helder oog en de serene ziel waarmee hij nu zijn lot en levensdoel
aanschouwde.
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XVIII
Twee dagen gingen voorbij zonder dat er iets gebeurde. Toen kwam er een tweede
brief, van mijnheer Desgenêts zelf ditmaal. Harde, korte, bijna
beledigend-verontwaardigde brief, waarin hem uit de hoogte zijn congé gegeven
werd, met terugzending van de verlovensring, die hij enkele weken tevoren aan
Ghislaine had cadeau gedaan.
Robert, die zich wel aan iets dergelijks verwacht had, was er ternauwernood door
ontroerd. Zijn hart werd stug, en naarmate men hem scherper en boosaardiger
aanrandde, versterkte zich meer en meer in hem 't onwankelbaar besluit zijn leven
volgens de diepe overtuiging en de hoogste aspiraties van zijn geweten in te richten.
Zelfs tegen de zachte Ghislaine, zo ongelukkig door zijn schuld, en van wie hij
vruchteloos een eigen antwoord op zijn schrijven had verwacht, voelde hij, dwars
door zijn liefde en zijn medelijden heen, een onrechtvaardige verbittering in zich
opkomen, omdat ook zij hem niet begrepen had, omdat ook zij noch genoeg kracht
in zichzelf, noch voldoende vertrouwen in hem had gehad, om blindelings met hem,
wars alle tegenstand en hinderpalen, hun gezamenlijke levensbaan te volgen. Hij had
op mijnheer Desgenêts' schrijven niet meer geantwoord, en nu, teruggetrokken in
volkomen eenzaamheid, leefde hij dagen van een eindeloze, eentonige leegte. Hij
werkte niet, las niet, ging niet uit, ontving geen enkel bezoek. Hij had de meiden
speciaal opgedragen niemand bij hem toe te laten. En lange uren lag hij doelloos op
zijn divan uitgestrekt, de ogen star, de wenkbrauwen gefronst, in stugge meditaties
zijn toekomstig leven schikkend. Zelfs met Alfred, die hij enkel op het uur van de
maaltijden ontmoette, wisselde hij ternauwernood enige banale woorden, en wat er
buiten hem in de wereld omging wist hij helemaal niet
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meer en wilde hij niet weten; maar niets dan het zien van Alfreds doorgaans zo
vrolijk-opgewekt, nu aanhoudend betrokken en somber-afkeurend gelaat, liet hem
meer dan genoeg vermoeden welke geweldige opschudding zijn geruchtmakende
scheiding met Ghislaine, en zijn onverklaarbaar ontslag als volksvertegenwoordiger
wijd en zijd moesten teweeg hebben gebracht.
Maar hij had in zichzelf de eed gedaan zich terug te trekken uit de wereld, uit die
ellendige wereld die leeft van valse begrippen en kleinzielige zelfzucht, en langzaam
ontwikkelde zich in hem het nieuwe levensplan, waarvan de verwezenlijking alvast
besloten was.
Hij zou alleen gaan leven, volgens zijn ziel en geweten. Volgens zijn geweten, dat
hem voorschreef nederig te leven, in gemeenschap en in liefde met de nederigen en
misdeelden van de wereld. Volgens zijn hart en zijn geweten, die hem zegden dat
het een misdaad en een zonde was te leven in een weelde, die met het lijden en de
beroving van anderen betaald wordt. Onwankelbaar was zijn besluit genomen. Hij
zou aan Alfred de scheiding van hun vermogen vragen, en alles wat hij oordeelde te
veel te hebben, zou hij aan liefdadigheidswerken besteden. Niet door tussenkomst
van armenzorgadministraties of andere inrichtingen van die aard, maar zelf bij de
behoeftigen en ongelukkigen aan huis gaan, zelf onderzoeken, zien en weten aan wie
hij geven moest, in de onmiddellijke levenskring om hem heen. Geen holklinkende
woorden, geen vage plannen van algemene welstand en geluk, geen onuitvoerbare
beloften meer waarmee het volk zich laat bedriegen en verleiden: daden, daden,
sterke, individuele daden. Daar zou hij vast mee beginnen. Het mocht nog eindeloos
veraf zijn van de volmaakte rechtvaardigheid, die trouwens wellicht nooit op een
van aard zó onvolmaakte, onrechtvaardige wereld zou bestaan; het was tenminste,
in de directe maat van zijn krachten, een eerlijke, praktische vordering naar een
rechtvaardiger en gelukkiger staat. Later, dan, zou hij zijn ideaal wellicht verder en
ruimer kunnen ontwikkelen. Zijn leven, eenmaal onwankelbaar op de stevige
grondslag van zoveel mogelijk rechtvaardigheid, menslievendheid en goedheid
gebouwd, zou hem vanzelf de
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verdere weg wel aanwijzen. Misschien zou hij zich slechts over zeer magere resultaten
mogen verheugen, misschien zou hij eindeloze teleurstellingen ontmoeten; maar toch
in elk geval zou hij de innige troost genieten, alles te hebben aangewend om een
weinig geluk om zich heen te verspreiden, alles te hebben gedaan wat hij individueel
doen kon om een weinig meer rechtvaardigheid en volmaaktheid op de wereld te
doen heersen. Een voorbeeld, een eerlijk, nederig voorbeeld van goedheid en liefde
te zijn;... dát zou, in afwachting dat hij een ruimere toepassing van zijn krachten en
gevoelens vond, zijn directe, en tenminste niet ondoelmatige, medewerking tot het
geluk van allen zijn.
Het was een pijnlijke avond, die avond waarop Robert aan Alfred zijn
onherroepelijk besluit mededeelde.
Zij zaten zwijgend tegenover elkander aan 't dessert, langzamerhand van elkander
vervreemd door hun meer en meer uiteenlopende levensopvatting, toen Robert,
uiterlijk zeer kalm, er zo opeens mee begon:
- Alfred, ik ben niet van plan hier nog langer te blijven. Ik meen dat het
noodzakelijk wordt, dat wij voortaan ieder onze eigen weg gaan in de wereld.
Alfred gaf geen antwoord. Hij vergenoegde zich koel bevestigend met het hoofd
te knikken, slechts even vluchtig naar zijn broeder opkijkend. En alleen een vlugge
trilling van het mes waarmee hij een peer schilde, verried heel eventjes zijn emotie.
Toen zei Robert hem alles: zijn onwrikbaar besluit alleen te gaan leven, zijn
verlangen dat het ouderlijk vermogen nu verdeeld werd.
Voortdurend hoorde Alfred hem doodkalm zwijgend aan, in de gewild
strak-onverschillige, onbeweeglijke houding van iemand die nu eens voor goed 't
besluit genomen heeft zich over niets meer te verbazen. Een heel ruime tijd het hij
Robert zo doorspreken. Toen viel hij hem plotseling, met koud-matte stem, in de
rede:
- 't Is goed, 't is goed, daar hoeft niet eens langer over gezanikt. Het zal naar je zin
geschikt worden. Je zult je deel krijgen, geheel en gans je deel, zo spoedig als 't
gedaan kan worden.
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Toen begon bij plotseling zeer sterk te beven, als kon hij zich niet langer in bedwang
meer houden. Hij wilde nóg iets zeggen, maar de woorden bleven hem halfwege
stokken in de keel. Eensklaps rees hij bruusk van tafel op, en verliet de kamer.
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XIX
Niet ver van Vannelaar, aan de oever van de Leie, in een schilderachtig oord van
weilanden en bossen, was, sinds jaren reeds, een eenzaam optrekje te koop. Een
gewezen jachtpaviljoen, vroeger afhankelijk van een uitgestrekt landgoed, nu nog
omringd door een tuin vol prachtige bomen, laatste overblijfsels van het grote park,
dat zich indertijd tot daar uitstrekte. Jarenlang was het bewoond geweest door een
oud vrijgezel, zwaarmoedige mensenhater, die er geleefd had in volkomen
eenzaamheid, met een oude knecht, zo somber en droefgeestig als hij zelf was. Op
een ochtend had de knecht zijn meester dood gevonden in zijn bed, en sinds die tijd
zegden de lieden uit de omtrek dat het spookte op het oud, verlaten paviljoen. De
mensenhater, - zo vertelden de boeren - kwam er nog elke nacht terug en dwaalde
er omheen, in bossen en in velden. Geen mens had nog op 't ‘Spookkasteelken’ willen
wonen.
In dit vreemde oord, tegen een spotprijs gekocht, kwam Robert zich vestigen. Hij
verhuisde er de meubels die hem toebehoorden, kocht er enkele nieuwe, zeer
eenvoudige bij, huurde een oude meid, die indertijd nog bij zijn ouders had gediend.
Hij huurde ze niet op de gewone manier: loon tegen arbeid. Dat streed met zijn
beginselen. Hij vroeg haar eenvoudig of zij bij hem wilde komen inwonen om hem
te helpen in die dingen waar hij zelf geen verstand van had. En toen zij graag hierin
had toegestemd had hij er bijgevoegd:
- Je loon moet je maar zelf bepalen. Als ik zou denken dat je te veel vraagt zal ik
je minder aanbieden. Als ik zou denken dat je te weinig vraagt zal ik je meer geven.
Ook je werk moet je naar eigen zin maar schikken. Als ik je vraag om iets te doen
en je hebt er bepaald iets tegen, doe het dan
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maar niet. Indien je daarentegen iets verlangt waarop je meent recht te hebben en
waar ik misschien niet aan denk, dring er dan maar gerust op aan om het te verkrijgen!
Ik geef je zoveel mogelijk vrijheid en beveel je niets. Handel naar geweten.
Verbaasd, als kon zij niet geloven wat zij hoorde, had de oude meid met grote
ogen naar haar jonge meester opgekeken.
- Ha moar, meniere toch! 'k'n ben-e 'k ik toch gien medam, 'k 'n ben-e 'k ik toch
maar ouw meissen! had zij met van verbluftheid in elkaar geslagen handen
uitgeroepen.
- Dat 'n doet er niet toe, 't es lijk of 'k ou doar zegge, had Robert besloten.
En met half november was hij in zijn nieuwe woning geïnstalleerd, in een
eenzaamheid en een afzondering, die aan de levenswijs van de vorige bewoner deden
denken.
Intussen had Alfred zich met de scheiding van de goederen belast. Twee grote
boerderijen, enkele werkmanshuisjes, een twintigtal hectaren bouwland en een som
van tachtigduizend frank als zijnde zijn aandeel in de fabriek, kwamen toe aan Robert,
die dadelijk daarmee zijn werk van relatieve sociale rechtvaardigheid en broederlijke
liefdadigheid ondernam. Hij verminderde ineens tot de helft de pachtsom van zijn
boeren, onder voorwaarde dat zij ook van hun kant hun arbeiders de helft meer
dagloon zouden uitkeren. De huur van de werkmanshuisjes schafte hij volkomen af,
en hij behield zijn aandeel in Alfreds fabriek, waar hij wel wist dat het onder goed
toezicht was. Daarvan zou hij zelf eenvoudig leven en alles wat hij over had aan de
behoeftigen om zich heen besteden.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

1052

XX
En zijn leven werd iets heel zachts en rustigs, ondanks de zware weemoed die er nu
aanhoudend op drukte.
De verbreking van zijn engagement, zijn ontslag als Kamerlid, zijn scheiding van
Alfred en zijn eenzaam wonen op 't verlaten ‘Spookkasteelken’, al die plotselinge,
voor eenieder onverklaarbare gebeurtenissen hadden wijd en zijd een opschudding
verwekt die hij voortdurend om zich heen kon waarnemen en voelen, en waarvan
hij halsstarrig, uit al zijn macht, de terugslag wilde ontvluchten. Hij had zich trouwens
niet de minste illusie dienaangaande gemaakt. Hij wist vooraf dat hij niet begrepen
zou worden, dat hij bespot, beschimpt, gehoond zou worden, zelfs door hen die van
zijn weldaden genoten. Maar wat kon het hem schelen! Zijn geloof was hoger en
zijn ideaal onaantastbaar. Zijn leven was nu groot en heerlijk ondanks al de sombere
droefheid die erover hing, omdat hij eindelijk begon te leven volgens zijn geweten,
omdat elke nieuwe dag hem zoveel nader bracht tot het volmaakte ideaal van
Algemene Goedheid en Algemene Rechtvaardigheid. Hij had eindelijk de moeilijke
grenzen overschreden van het bijna nog onontgonnen, zo eindeloos wijd uitgestrekte
veld van de Grote Goedheid. Elke dag, elk ogenblik ontdekten de Ideale Goedheid
en de Ideale Rechtvaardigheid die in hem leefden en trilden, nieuwe schatten,
onbekende horizonnen. Het was iets heerlijk groots en zachts! Het was als een
immense uitstraling die straalde uit zijn zacht, groot hart over ontelbare, tot nog toe
diep verborgen geheimen. Het was de reine vreugd 't geluk van anderen te bewerken,
te helpen aan de leniging van onverdiende smarten, aan de verzoening van de
wanhopigen met het leven. Het heerlijk versterkend bewustzijn zich eindelijk waardig
te voelen van te leven, omdat nu toch het werkelijk
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goede werd gesticht, het reële, handtastelijk-praktisch goede, de liefdadigheid met
één woord, zoveel mogelijk directe liefdadigheid, steeds meer en meer van die zo
diep ten onrechte versmade liefdadigheid, in afwachting van de nog zo ver
verwijderde, wellicht nooit te bereiken geluksdag, waarop, op deze onvolmaakte
wereld, de Volmaakte Rechtvaardigheid eenmaal zou kunnen heersen.
Dát was nu 't enige geluk van zijn leven. Maar hoe hard de opoffering om daartoe
te komen! Hoeveel smartvolle uren van volkomen wanhoop, die door geen gevoel
van volbrachte plicht te verzachten waren! Het was ten prijze van de verscheuring
van zijn eigen hart en van het hart van haar die hij zo onuitsprekelijk lief had, dat hij
om zich heen een weinig geluk had kunnen verspreiden. Het was met het vlees en
het bloed van zijn stervend hart dat de rampzaligen om hem heen zich voedden. En
't was wel tevergeefs dat hij zijn lange dagen van eenzaamheid om de beurt vervulde
met afmattende handenarbeid, met bezoeken aan ellendigen of met studie: ondanks
alles kwam de geest en het beeld van Ghislaine zich onophoudend aan hem opdringen,
als een rusteloos fantoom van smart, van wroeging en verwijt. O! Ghislaine!
Ghislaine! waar was zij nu? wat deed ze nu? Wat voelde zij? wat dacht zij? Had zij
hem nog steeds lief en leed zij onuitsprekelijk onder dat onverwacht, onrechtvaardig
verlaten-zijn, dat als een donderslag op haar was neergeploft?... of verachtte zij hem
nu, en was haar liefde plotseling dood onder het overweldigende van haar
verontwaardigde toorn? Was alles nu gedaan? alles dood, dood, voor eeuwig dood,
als een lijk in een graf?... of moest alles weer beginnen nog, in nieuwe, hardere
strijden dan de vroegere? Smartelijk raadsel, aldoor aanwezig in zijn gekwelde geest,
en waarvan de onvermijdelijke oplossing hoe langer hoe dringender werd. Want in
het diepste van zijn hart was iets dat hem vermaande dat de strijd nog niet geëindigd
was, dat hij niet eindigen zou zonder nog een laatste, folterende beproeving. Een
zware angst maakte zich soms van hem meester, pijnlijk verduisterend zijn ziel,
gelijk een weemoedvolle, bange maan, die wegkruipt achter triestig-grijze wolken.
Meer en meer, naarmate de tijd vervloog, voelde hij 't
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onmogelijke van de toestand, voelde hij de naderende komst van een gebeurtenis,
eindeloos melancholisch, wanhopend triestig als een laatste vaarwel vóór de dood.
Neen, neen, het was nog niet gedaan tussen hen beiden, dat eindigde zo maar niet
met een genomen besluit en een brief, dat kón niet eindigen zonder een laatste,
folterende scheuring. Zijn dagen waren ermee vervuld, zijn rusteloze nachten
zwaar-woelig van hallucinaties. Elk ogenblik dacht hij 't beslissend moment als een
onvermijdelijk noodlot op hem neer te voelen komen. 't Geratel van een rijtuig op
de verre steenweg kon hem bleek doen worden van ontsteltenis, 't geklingel van de
bel aan 't ijzeren ingangshek kon hem met een angstgil van zijn stoel doen opspringen.
En zo zag hij 't dan ook eindelijk komen, het zo lang verwachte en gevreesde,
onvermijdbaar noodlot. Hij zag het komen van ver, vanuit zijn tuin, snel naderend
op een rijwiel, langs het met goud beglansde pad van droge beukenbladeren, tussen
de donkergroene stammen van de hoge prachtige bomen, die tot in de verte van de
horizon de weg afbakenden... Het was Chattel, hij aarzelde geen ogenblik hem te
herkennen, terwijl hij tegelijk en instinctmatig, in een folterende krimping van zijn
hart, begreep dat hij naar hem gezonden werd als de lugubere bode van de harde
strijd, die nog eens voor het laatst beginnen moest.
De eerste ogenblikken van de ontmoeting waren pijnlijk van benauwde wederzijdse
gêne. Een gedwongen glimlach en een handdruk, een vreselijk banaal en vals klinkend:
- Hoe gaat het? Goed en jou? en daar stonden zij onthutst en stom tegenover elkander,
als hadden zij elkaar niets meer te zeggen noch te vragen.
Chattel deed even of hij 't mooie uitzicht bewonderde, en Robert keek even met
gemaakte belangstelling naar het rijwiel dat pas nieuw scheen en vroeg hem of hij
er tevreden over was. Toen leidde hij Chattel naar 't woonhuis, ging hem voor om
de deur te openen, bracht hem, door een kleine vestibule, in een tamelijk ruim maar
laag vertrek, dat door twee brede ramen een heerlijk uitzicht over de rivier, de
weilanden en bossen liet ontwaren.
- Je werkkamer, niet? vroeg Chattel, die reeds wat meer op
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zijn gemak scheen.
- Ja, antwoordde Robert. - Ik hou mij bij voorkeur in deze plaats op, die de ruimste
en de mooiste van het huisje is. Ik hou veel van licht en ruimte, en die heb ik hier in
overvloed. Ga zitten.
Chattel had plaats genomen naast de kachel waarin een smeulend vuurtje brandde,
en keek met vreemde, enigszins gederouteerde blikken naar de voorwerpen die hem
omringden. Blijkbaar was hij niet bijzonder ingenomen met de installatie, die van
een gewilde eenvoud getuigde: een effen lichtgroen behang, houten, groengeverfde
stoelen, ietwat donkerder van kleur dan het behang, en verder kleedjes en gordijnen
van gewoon katoen met witte en paarse ruitjes. Enkele schilderijen en prenten aan
de muren, een spiegel en een pendule op de schoorsteen, een boekenkast in een van
de hoeken, een brede, withouten tafel vol boeken en papieren in het midden. De
vloer, van wit hout, was met een dofgeel en groen gekleurde biezen mat bedekt.
- 't Is lief, 't is nogal lief, herhaalde Chattel een paar keren, zonder overtuiging; alleen 'n beetje kil 's winters, denk ik. En huiverend schoof hij zijn stoel nader bij de
kachel.
- Ja maar, daar is ook geen vuur genoeg, antwoordde Robert, die nu ook enigszins
van zijn eerste emotie bekomen was. - Wacht even, wij zullen 't hier wel wat gezelliger
maken. Je blijft bij me eten, niet waar? Maar 't is eenvoudig, hoor, heel eenvoudig.
Met een enkel woord stemde Chattel toe, en Robert verliet even de kamer. Na een
ogenblik was hij terug, met een blik vol hout en steenkool.
- Hé! heb jij dan geen meid? moet jijzelf op je kachel passen? vroeg Chattel
verwonderd.
- Jawel, antwoordde Robert, - maar ik tracht haar altijd zoveel mogelijk...
Hij had niet de tijd zijn zin te voleinden, de deur vloog plotseling achter hem open
en de oude meid kwam binnen gehold, hinkend, hijgend, met verhit gelaat en gejaagde
woorden:
- Ha moar menier Robert hoe es 't toch meugelijk! Dat 'n es nou toch nie
gepermeteerd! Wa moên de meinschen van
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mij peizen as ze da zien!
Zij nam hem met geweld het blik af, en gooide er de inhoud van op 't vuur, dat zij
meteen oppookte, aldoor pruttelend, terwijl Chattel verbouwereerd spottend toezag,
en Robert de oude meid poogde te doen bedaren met de woorden:
- Wel, Jeannette, wa geeft dat? Kan ik meschien euk nie 'n beetse kolen op 't vier
doen?
- Hawel, meniere, azeu es menier Robert nou altijd, zie, sprak de oude meid zich
gejaagd weer oprichtend, en nu tot Chattel gewend als om hem tot getuige te nemen.
- As-e 'k ik meniere liet begoan, 't es-ie hij die hier 't meissen zoe worden!
- Hawel, zijt-e doar niet kontent van, Jeannette? antwoordde Chattel, plotseling
in proestgelach uitbarstend.
- Ha bah nien ik, meniere, 'k 'n ben doar zeker nie kontent van! weerlegde de meid
terwijl zij de kamer verliet. - De meinschen zoen wel peizen da 'k ik 'n leeggangerigge1.
ben!
- Hè, maar, zeg eens, wat voer jij hier toch uit? vroeg Chattel aan Robert toen de
meid verdwenen was.
- Ik help mijzelf zoveel mogelijk, antwoordde Robert ernstig en eenvoudig.
- Ho! riep Chattel heftig de schouders ophalend, als voor iets dat ál te gek was om
er verder op te antwoorden. En een misnoegde, bijna minachtende trek kwam op zijn
gezicht.
- Een glaasje port? vroeg Robert, die zich inspande om opgeruimd en vriendelijk
te blijven. - Ik heb er nog enkele flessen, zeer lekkere, van thuis.
- Port? drink jij port? Ik zou eerder veronderstellen dat je teetotaller geworden
bent; dat schijnt zo bij je levenswijs te horen.
- Neen, ik ben geen teetotaller, antwoordde Robert heel kalm. - Ik maak alleen
maar zeer weinig gebruik van drank. Maar als ik er zin in heb neem ik toch wel een
glaasje, omdat ik weet dat ik daar geen lijden door veroorzaak.
- Ho, maar, dan ben je toch wel zeker vegetariër geworden, is 't niet zo? vroeg
Chattel met ogen die schitterden van ondeugende belangstelling.

1.

Luilak.
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- Ook niet absoluut, antwoordde Robert op dezelfde kalmernstige toon, - maar ik
hoop het wel te zullen worden. Ik eet zo weinig mogelijk vlees, ik heb 'n gruwel aan
vleeseten. Maar ik doe het soms toch, omdat ik er, ondanks al mijn afkeer, wel eens
sterke behoefte naar voel. Misschien moeten wij volstrekt vlees eten om voldoende
geest- en lichaamskracht te blijven behouden; misschien ook is 't in ons niets anders
dan een atavisme van degeneratie. Maar het is af en toe een behoefte, dat voel ik, en
daarom gebruik ik het dan ook, tegen wil en dank, en slechts zoveel als strikt
noodzakelijk is. Ik hoop, zoals ik je zei, ertoe te komen het vlees helemaal in mijn
voeding af te schaffen, zonder er fysiek of moreel onder te lijden.
- Zo, zo, zo, antwoordde Chattel met grote, strakke ogen.
- Je bent dus al zóver!... En dat bevalt je nu, die levenswijs? dat is nu werkelijk je
ideaal? Je voelt je nu volkomen, volmaakt gelukkig in je levensopvatting en in je
eenzaamheid?
- Ik zeg niet dat ik mij volmaakt gelukkig voel, klonk 't enigszins gedwongen en
benauwde antwoord, - maar ik heb tenminste meer vrede met mijzelf, omdat ik nu
toch zoveel mogelijk leef volgens mijn individueel geweten.
- En je denkt nooit meer aan Ghislaine?
Ruw vielen de koele woorden, hard-bedwelmend, als een onverwachte slag. Hij
werd er bleek van, en plotseling kwamen tranen in zijn ogen. Het was de strijd, de
fataal-wrede strijd, die eensklaps weer begon.
- Ik... ik adoreer haar, antwoordde hij met inspanning; en een snik verkropte in
zijn keel.
Er was een poos stilzwijgen. Chattel, roerloos op zijn stoel, staarde strak naar zijn
vriend, die zijn blik scheen te willen ontwijken. Vaag dromerig dwaalden zijn ogen
nu naar buiten, als aangetrokken door 't kristalhelder gezang van een sparresijsje, dat
dichtbij 't raam was komen zitten, op een heestertakje waaraan nog enkele langwerpige
blaadjes hingen, roodschitterend in de morgenzon als tongetjes van bloed. In zijn zo
lang schijnbaar kalme, schijnbaar dode ziel bruiste plotseling weer de wilde chaos
van al de tegenstrijdige kwellingen en hartstochten. En 't beeld van Ghislaine rees
er
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stralend uit op, heerlijk puur en edel als een onbesmette blanke bloem,
onweerstaanbaar heersend in haar goddelijke macht van bekoring, over de sombere
afgrond van alle strijden en lijden. O! zij was nog steeds zijn enig licht, zijn enig
leven. Zij was in hem en om hem heen, zij strekte nog haar mooie armen naar hem
uit en riep hem weer bij zich met een onuitsprekelijk zachte glimlach van weemoed,
liefde en verzoening.
Ontroerd viel zijn blik weer op Chattel, die voortdurend, in strak ernstige houding
naar hem zat te staren. Op Chattel, die haar wellicht onlangs nog gezien had, die hem
wellicht veel van haar wist te vertellen. En hij kon zich niet langer bedwingen, hij
moest en wilde iets van haar horen. Hij vroeg het hem eensklaps, met doffe stem en
met bevende lippen: - Heb jij haar nog gezien, sinds... sinds de laatste droevige
gebeurtenissen? Weet jij nog iets van haar af? Heb jij met haar nog gesproken?
- Ik heb haar gezien en ook met haar gesproken, antwoordde koel Chattel.
- Wanneer?... wanneer voor 't laatst?
- Eergisteren avond.
- Eergisteren avond!... Werktuiglijk, met een schok door heel zijn lichaam,
herhaalde Robert die eenvoudige, voor hem zo veelbetekenende woorden. Een soort
van schrik kwam over zijn ontdane trekken, een hik drong in zijn keel terug de
woorden die op 't punt waren eruit te komen, een tweede hik bracht op zijn lippen
de angstvolle vraag:
- Hoe zag z'er uit?
- Slecht,... triestig,... vermagerd.
Sprakeloos, met plotselinge tranen in de ogen, staarde Robert zijn vriend aan.
- Het is niet meer de mooie, gezonde Ghislaine van vroeger, voer Chattel met
dezelfde koele, gestrenge stem voort. - Haar trekken zijn verouderd, en haar ogen,
haar onvergelijkelijk prachtige ogen zijn verbleekt en glansloos, als 't ware uitgedoofd
en verkleurd onder de tranen. 't Is treurig om te zien.
Robert, de lippen gesloten, met zenuwachtig heen en weer bewegende
kaaksbeenderen, hield krampachtig zijn hand om
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de leuning van een stoel gekneld.
- En wat heeft ze gezegd? vroeg hij eindelijk met inspanning, na een lange poos
benauwd stilzwijgen.
- Wat kán ze zeggen? Er is niets meer te zeggen. Er is niets anders meer dan
wanhoop in haar hart.
- Is ze boos op mij? Veracht ze mij?
- Daarvoor is ze te goedhartig, en ook te nobel.
- Heeft ze gestreden, weet je dat? Heeft ze zich afgevraagd of ze 't leven, zoals ik
het leven moet, zou kunnen delen? Of heeft ze dadelijk, als haar ouders, mijn voorstel
verworpen?
Chattel, de lippen op elkaar gedrukt, gaf geen antwoord.
Met dringende, angstige stem herhaalde Robert zijn vraag.
Toen antwoordde Chattel met inspanning, op bitsige, haast boze toon:
- Ja, ze hééft gestreden, vreselijk gestreden; en had het alleen van haar afgehangen,
ze zou je tóch gevolgd hebben, omdat zij je lief, te lief heeft en in je gelooft. Maar
jij bent een gek en een barbaar haar zó onbarmhartig te dwingen tot een noodkeus
tussen haar ouders en jou.
Zonder zich over Chattels heftige uitval te ergeren, het Robert ontmoedigd het
hoofd zakken. En weer was er een lang, benauwd stilzwijgen. De tragische sluier die
over zijn leven hing had zich eventjes opgehelderd, maar het was niets dan een
bedrieglijke schijn geweest: onmiddellijk was hij weer zwaar over hem neergevallen,
uitdovend 't weke glanspunt van de herlevende illusie. Alles was dood en verloren,
het was de nutteloze strijd zonder uitkomst noch hoop, hij gaf zich weer aan 't
onvermijdelijke van zijn noodlot over. Chattel, zenuwachtig gejaagd nu, staarde
voortdurend Robert aan, met een uitdrukking van moeilijk bedwongen toorn in de
ogen. Blijkbaar had hij lang nog niet alles gezegd wat hij te zeggen had, en wist hij
ook niet goed het ware doel van zijn bezoek te berde te brengen. En plotseling gooide
hij 't eruit, ruw en onbehendig:
- Luister, alles kan nog weer op orde komen, als jij maar niet te koppig bent.
Sprakeloos, met een triestig ondervragende blik, keek Robert hem aan.
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- Als je je weer kandidaat wil stellen voor de toekomende verkiezingen, en erin
toestemmen ieder jaar gedurende vier of vijf maanden in Brussel te wonen, zullen
de ouders je toch Ghislaines hand toestaan.
- Ben jij soms als bemiddelaar naar hier gezonden? vroeg eensklaps Robert.
Chattel gaf geen antwoord.
- Ik vraag je, ja of neen, of Ghislaines ouders je hier als bemiddelaar hebben
afgestuurd? drong Robert aan.
- Ja.
- Welnu, zeg hun dan dat ik niets kan veranderen aan wat ik, volgens mijn ziel en
geweten, in mijn brief aan Ghislaine heb uitgedrukt.
Hevig ontsteld was Chattel plotseling opgestaan, als om het gesprek af te breken.
- En is dát werkelijk je laatste woord! riep hij, met een snik van emotie in de stem.
- De liefde van Ghislaine, haar schoonheid, haar zachtheid, haar goedheid, haar
onverdiende smart, is dat alles dan waarlijk nog niet sterk genoeg om jezelf weer tot
inkeer te brengen, om je te doen ontwaken uit je onbegrijpelijke zinsverbijstering,
om in jou die gekke trots te overwinnen die tegelijkertijd het toppunt van zelfzucht
is?
Robert had een gebaar van wanhoop.
- Ik kan 't niet helpen, zuchtte hij, - 't is mijn geweten, 't is mijn noodlot, 't is 't
ongeluk van al de rampzaligen van de wereld dat zo zwaar op mij drukt. Ik moet
gehoorzamen, ik moet ook lijden...
Hij ook liep nu gejaagd heen en weer in de kamer, overprikkeld door 't pijnlijk
gesprek, wensend, dat er nu een eind aan kwam, niet langer in staat nog de morele
foltering uit te staan. Waarom toch kon men hem met rust niet laten, in 't nederig
eenzaam leven dat hij zich vrijwillig in de diepe overtuiging van zijn hart en zijn
geweten had gekozen? Waarom, aangezien toch niemand hem begrijpen kon,
aangezien zij zelf, die beweerde hem onuitsprekelijk lief te hebben, niet de moed
had alle hinderpalen uit de weg te ruimen om haar leven met het zijne te verenigen,
waarom dan nog langer gestreden om wat tóch niet meer bereikt kon worden?
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Hém hadden de hinderpalen slechts versterkt in de overtuiging dat hij nu eindelijk
het enig leven aangevangen had dat hij werkelijk leven kon. Hij was heilig overtuigd,
midden in al zijn lijden en wanhoop, dat hij de enig ware weg van zijn lotsbestemming
volgde. Hij was heilig overtuigd, in de serene superioriteit van zijn geweten, dat hij
veel moest lijden, omdat er zoveel onverdiend en onrechtvaardig lijden op de wereld
was. En zij die zijn leven zou willen delen en completeren, zou ook veel moeten
willen lijden om daardoor haar beperkt menselijk deeltje van kalm en puur geluk te
verdienen. Zij die dat niet kon, kon ook nooit zijn vrouw worden...
Zijn ogen waren droog geworden, zijn ogen schitterden van hartstochtelijk geloof
in 't heerlijk ideaal dat sterker was dan 't wreedste lijden. Hij had de tegenwoordigheid
van Chattel vergeten, hij liep gejaagd, met grote passen heen en weer voor de ramen,
halfluid tegen zichzelf sprekend als in een soort hallucinatie, terwijl iets hoogs en
krachtigs in hem woelde, dat aldoor, aldoor, zachtlavend en verkwikkend als een
stroom van nobele, serene goedheid en grootheid over zijn zo lang gefolterd hart
kwam gevloeid. Het leefde en trilde in hem als een schat van zalige heerlijkheid, het
louterde zijn ziel van 't laatst atoompje twijfel dat er nog aankleefde, het
transfigureerde zijn gelaatstrekken en straalde uit zijn ogen als een gloed van
magnetische kracht.
En plotseling was 't of Chattel zelf door die meedelende emotie van grote zachtheid
en piëteit werd aangegrepen. Hij stond op en naderde zijn vriend met uitgestrekte
hand. En, bleek, met vochtige ogen en bevende stem, ontlastte hij zich in één grote
impulsie van 't zware pak dat hem het hart benauwde:
- Welnu, je zult ze tóch tot vrouw hebben. Haar ouders hebben mij naar hier
gezonden om nog eens bij jou een laatste poging aan te wenden, en, als ze mislukte,
je te zeggen dat ze toch toestemden in het huwelijk, om 't leven te redden van hun
enig kind, dat doodkwijnt onder haar smart. Zij leggen haar lot en toekomst in je
handen, hopend dat je goed en teer voor haar zult zijn, dat je ook voor haar genoeg
liefde en piëteit zult hebben om haar, die alles aan je op-
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offert, niet alles te ontnemen wat haar, door opvoeding en milieu, tot levensbehoefte
geworden is.
Stom, roerloos, als 't ware ter plaatse genageld, hoorde Robert zijn vriend die
ontzettend onverwachte woorden uitspreken. En plotseling was 't in hem een zo
vlijmend scherpe sensatie van geluk dat het haast pijn deed en dat hij half bedwelmd,
met ruisingen in 't hoofd en een nevel vóór de ogen, tegen 't lijstwerk van een van
de ramen achteroverhelde. 't Was als een toverslag die plotseling zijn leven omkeerde,
als een verblindende, immense lichtstraal, die onverwacht opflikkerde uit de naarste
diepten van de sombere nacht. Hij had geen seconde aarzeling noch twijfel; hij voelde
ogenblikkelijk en instinctmatig dat Chattel de waarheid sprak, hij voelde, erkende
en begroette ineens, met onuitsprekelijke wijding, de komst van het ware geluk, van
't hoogste puur geluk dat een mens op aarde kon genieten.
Hij wrong zich los uit de hartstochtelijke knelling van Chattels hand en een lange
huivering doorrilde hem van hoofd tot voeten. Hij zag zo wit als een doek, hij voelde
zichzelf eensklaps zó vervaarlijk bleek worden, dat hij zich instinctmatig naar de
schoorsteen omkeerde, om even in de spiegel zijn ontdane trekken te bekijken. En
eerst na enkele minuten kon hij weer Chattels hand nemen en hem met een paar
doffe, schorre klanken zijn dank betuigen.
- Maak haar gelukkig, wees goed en zacht voor haar, wees niet ál te streng gesteld
op je beginselen, smeekte Chattel verzoenend.
- O, gelukkig, onuitsprekelijk gelukkig zal ze met mij wezen, murmelde hij.
- Ik hoop het, z' is zo goed, zo zacht, ze verdient het zo innig, antwoordde Chattel
met een trilling van emotie in de stem.
Een glimlach van extatische zachtheid verhelderde Roberts gelaat, en zijn stralende
blik, gevestigd in 't verschiet, ver over 't struikje met de rode vlammentongetjes, waar
het opgetogen zingend sparresijsje voortdurend van het ene twijgje naar het andere
wipstaartte, zijn stralende blik scheen taferelen van sublieme schoonheid te
bewonderen.
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- Gelukkig, gelukkig, herhaalde hij vroom-zacht, als in een droom. - Zo heerlijk en
volmaakt gelukkig als menselijke wezens hier op aarde kunnen zijn...
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XXI
Strijden tot het uiterste voor een gewetenszaak, hard zijn voor je vijanden en hard
zijn voor jezelf, oneindig veel doen lijden en zelf lijden in 't oneindige; en dan,
wanneer de dure zegepraal tenslotte is behaald, eensklaps weer zachtverzoenend
worden, grotendeels teruggeven wat je veroverd hebt, in zacht-sentimentele eerbied
en meelijden voor de overwonnene, welk grootmoedig hart heeft die schijnbare
contradictie niet gekend!
Zo ook Robert. Zolang als hij in 't vuur van de strijd was, had hij geen transactie
kunnen dulden. Zijn overtuiging nam toe in kracht en taaiheid, naarmate hij meer
moeite had om ze te verdedigen. Maar niet zo gauw had hij gezegepraald, niet zo
gauw had het aangebeden wezen van zijn liefde zich weerloos-overwonnen aan hem
overgeleverd, of hij werd op zijn beurt verzwakt onder teer medelijden, vanzelf bereid
een groot deel van de vruchten van zijn overwinning onvoorwaardelijk weer af te
staan.
Zij kwam tot hem met uitgestrekte handen en met tranen in de ogen, en zij zei
hem:
- Ik heb je eindelijk begrepen en gevoeld. In die eindeloze dagen van ontzaglijk
lijden is het geweest of langzaam een sluier van mijn ogen werd weggetrokken en
aan flarden gescheurd, om mij een heldere, ideale visie van Waarheid en van Plicht
te laten ontwaren. En ik heb eindelijk begrepen wat je mij zo lang en vruchteloos
poogde te doen kennen: 's levens waardigheid. Ik weet nu dat ik dat gevoel niet kende,
vóór ik in mijn grote liefde voor jou geleden en gestreden had. Eerst nadat ik begrepen
had is jouw leven mijn leven, is jouw geweten ook mijn geweten geworden. Het is
mijn Convictie geworden. Ik wil en kan nu voor ons gezamenlijk geluk met je
meewerken. Ik wil en kan nu mijn
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leven met jouw leven, in hoge ideale teerheid, tot één enkel bestaan van menselijke
goedheid en liefde versmelten. Op jouw levenspad heb ik mijn eigen levenspad
gevonden.
- O, sprak hij zacht, - je bent nog zo jong en zo mooi, dat ik mij nu verwijt je uit
die omgeving van luxe en van weelde te rukken, waarvoor je, door je ideale
vrouwelijke schoonheid, om zo te zeggen schijnt geschapen. Ik heb te veel van je
gevorderd. Ik zou je nu willen zien, op de dag van ons huwelijk, getooid als een
jonge koningin van ongeëvenaarde zachtheid en schoonheid, voor wie men biddend
op zijn knieën valt.
- Ik zál mooi zijn, ik wil mooi zijn voor jou, antwoordde zij met een glimlach van
zalig geluk. - O, ik begrijp je nu zo goed, zo volkomen, en ik ben je zo dankbaar dat
ik je nu ineens zo goed begrijp. Het mooie zal niet uit ons leven weggenomen worden.
Ik zal eenvoudig mooi zijn zonder kostbare juwelen, zoals ons huisje mooi en gezellig
zal zijn zonder dure weelde, zoals ons hele leven mooi zal zijn, ons waardig, nobel
leven van goedheid en liefde, met zijn bescheiden individuele eisen en zijn onbegrensd
gemeenschappelijk ideaal.
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XXII
In de eerste dagen van februari had het huwelijk plaats. Alleen de allernaaste
verwanten namen er deel aan. Alfred, met wie Robert zich spoedig had verzoend,
was de enige vertegenwoordiger van de familie La Croix.
Ghislaines ouders hadden ten slotte hun best gedaan om zich, hoe zeer ook tegen
hun zin, in de toestand te schikken. Toch had mevrouw Desgenêts nog steeds veel
moeite om haar leed en spijt te verkroppen; en 't was een pijnlijk ogenblik toen zij
plotseling, midden aan 't diner, in overweldigende tranen uitbarstte, en voor een poos
van tafel moest verdwijnen. Robert voelde wel dat zij zich met 't onvermijdelijke
lang nog niet verzoend had en er zich ook nooit goed mee zou verzoenen. Er kwam
een gevoel van schuld en wroeging in hem en hij leed zelf vlijmend onder de smart
die hij haar moest veroorzaken. Maar de convictie van zijn levensopvatting kon er
niet door gestoord worden. De harde proef versterkte hem steeds meer in de
overtuiging dat hij ondanks alles goed en eerlijk had gehandeld, dat het zo wezen
moest omdat het niet anders kon.
Ghislaine had dadelijk, niettegenstaande de winter, hun poëtisch, eenzaam optrekje
aan het water willen gaan bewonen. Robert wilde dat niet. Hij drong er sterk op aan
dat zij eerst een tijd zouden reizen, en stelde Italië voor. Zij brachten er twee volle
maanden door in bewonderende beschouwing van de kunstschatten van vervlogen
eeuwen. Voor beiden was die reis als een herschepping die hen voor altijd versterkte.
De pure glorie van de volmaakte kunst raakte hun ziel, verruimend tot 't oneindige
hun ideale visie van het leven. Zij ademden en voelden er de atmosfeer en vormen
van de Ware Grootheid, van de Ware Schoonheid, van de Echte Waarheid van het
leven. Veel meer, veel heerlijker dan

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

1067
vroeger nog, straalden liefde, goedheid en grootmoedigheid uit hun ziel, en zij leerden
zich voorgoed verheffen boven al 't kleingeestige van 't bestaan om er nog slechts
de nobele Schoonheid van te zien. Zij zouden nog zo reizen, nog veel van 's levens
Schoonheid zien. Zij zouden ervan genieten, telkens wanneer zij door de waardigheid
en goedheid van hun eigen leven, in hun hart en geweten zouden denken die heerlijke
gunst nog eens verdiend te hebben.
En met de eerste bloemen en de eerste vogels kwamen zij eindelijk hun poëtisch
landhuisje bewonen. Zij kwamen er aan op een ideale aprilavond, in een ongeëvenaard
prachtige maneschijn, die met zijn blanke glans de blanke bruidstooi van de bloeiende
bomen overstroomde. De oude meid kwam hen aan 't hek verwelkomen en zij snikte
van ontroering toen zij hen beiden zo schoon, zo jong en zo gelukkig naar haar toe
zag komen.
De witte bloesems sneeuwden donszacht van de zwarte, kronkelige takken tot een
kleed van onbevlekte reinheid vóór hun voeten neer. De maneglans verzilverde dat
pad van pure weelde, en onuitsprekelijk zachte geuren hingen in de stille lucht. 't
Was als een sprookje van volmaakt aards geluk, in wederzijdse en volmaakte harmonie
met de Natuur.
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XXIII
Twee jaren vervlogen, en hun eerste kind, een zoontje, werd geboren. En hun geluk
bleef volmaakt, ideaal, zonder een schaduw. Hun leven werd mooier en edeler
naarmate zij het verderleefden. Eenmaal op de heerlijke weg van de Schoonheid,
van de Goedheid en van de Waarheid hadden zij zich maar vanzelf te laten gaan om
zich elke dag beter en groter te voelen worden.
Zij hadden slechts ongedwongen uit hun hart te laten opwellen, de natuurlijke,
onuitputbare bronnen van menslievendheid en van rechtvaardigheid, die er
onophoudelijk vanzelf ontstonden. Dadelijk breidde hun weldadige invloed zich uit
in talloze vertakkingen van troost en leedverzachting. En de grote, rijke schoonheid
van hun leden was dat zij van niemand hun gevoel hoefden te leren, dat zij, in hun
dagelijkse en directe omgang met het leven om hen heen, zowel als in hun
aanhoudende verwantschap met de wetten van de Natuur, alles uit hun eigen wezen
leerden ondervinden, kennen en beminnen.
Hun leven van loutere liefde was een zegen voor de ongelukkigen en behoeftigen
die hen omringden, en de sympathie en wederliefde van die eenvoudige mensen werd
soms overdreven tot een soort vergoding waarvoor Ghislaine en Robert zich
schaamden en geneerden. Want zij wilden voor hun weldaden geen dank horen; want
zij schaamden zich tegenover blijken van erkentelijkheid voor daden die zij slechts
als hun allergeringste plicht beschouwden; en als die eenvoudige mensen in staat
waren geweest hen te begrijpen zouden zij meer dan eens geantwoord hebben: - Wij
zijn het, goede arme mensen, die u dank verschuldigd zijn, omdat gij ons het
onuitsprekelijk geluk laat kennen werkelijk iets goeds te doen op aarde, omdat gij
ons toelaat een weinig
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van's levens maatschappelijke wreedheid en onrechtvaardigheid te herstellen.
Robert, trouwens, legde er zich vooral op toe, altijd zo wijs en praktisch mogelijk
te werk te gaan in wat hij wel eens schertsend de ‘tirannie van zijn liefdadigheid’
noemde. Niet dat hij de kinderachtige vrees had, eigen aan vele zwakke, liefdadige
zielen, onwaardigen te helpen en luiheid of ondeugd in de hand te werken; daarvoor
wist hij te goed aan wie hij gaf, en al zou er ook eens een misbruik zijn gepleegd,
door hoeveel ware leniging van smart werd dit anders niet vergoed? maar hij wilde
vooral dat zijn levensopvatting tot voorbeeld kon dienen, een voorbeeld van gelukkig
zijn in logisch leven volgens nobele gevoelens, een nederig voorbeeld van eigen
geluk in het geluk van zijn evenmens, een voorbeeld zonder de minste individuele
ijdelheid noch eerzucht, het voorbeeld van de eenzaam-gelukkige, wiens hoogste
hoop en illusie zou wezen zijn eigen wegen van geluk gevolgd te zien door anderen,
om aldus meer en meer het collectief geluk van de mensheid te zien verwezenlijken.
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XXIV
De liefde voor zijn evenmens, de liefde voor de beesten, de liefde van de Natuur,
alles was zachtheid en liefde in zijn kalm-gelukkig leven. De boeren hielp hij met
zijn goede raad, gegrond op ernstige wetenschappelijke studie en eigen ondervinding,
van lieverlede door zijn voorbeeld zegepralend over de ingekankerde routine, die de
schatten van vruchtbaarheid van de aarde slechts gedeeltelijk wist ten nutte te maken;
aan haveloze landlopers en daklozen bezorgde hij tijdelijk voedsel en nachtrust; voor
kleine kinderen van arme mensen, die anders bestemd waren om tegen een hongerloon
als koewachter of nog minder op een boerderij verhuurd te worden, betaalde hij het
kost- en schoolgeld, dat hun tenminste een begin van opvoeding en onderricht zou
geven.
Achter in zijn tuin, langs de oever van de rivier, had hij een stuk weiland gehuurd,
waarin hij, tot hun dood, en niettegenstaande de spot waarop zijn onderneming in 't
begin onthaald werd, oude, verminkte, afgebeulde, voor enkele franken gekochte
paarden, in vrijheid liet lopen en grazen. Niet ver vandaan had hij een soort asiel
voor oude honden ingericht, waarin de ellendige beesten, alvorens zij stierven,
eindelijk de rust en 't voedsel kregen, die zij nooit hadden gekregen om te werken.
Aldoor, onverpoosd breidde hij om zich heen de kring van zijn liefde, zijn goedheid
uit, in de zachte bezorgdheid daardoor zijn eigen deel van genoegen, van welstand,
van luxe zelfs, en, met één woord, van menselijk geluk, volgens zijn geweten verdiend
te hebben, en nog elke dag meer en meer te verdienen.
Hij leefde als een zeer gelukkige, vreedzame prins op een eenzaam eiland midden
in de wijde oceaan. De drukke wereld die hem omringde en waarvan hij zich
teruggetrokken had, scheen zich ook van hem te hebben verwijderd, heel
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heel ver achter een lage en bleke horizontstreep, waar dingen gebeurden die hem
niet meer interesseerden, die hij niet meer begreep. Wanneer hij 's avonds in zijn tuin
of in de velden wandelde, langs de oevers van de Leie, zag hij, wijd over weilanden,
bossen en landouwen, die verre streep bleek glanzen, in het reusachtig, vage schijnsel
van de grote fabrieksstad waar hij haast nooit meer ging. Hij had een afkeer van de
stad, en beldaagde of minachtte hen die er gedwongen of vrijwillig leefden. Was er
wel iets akeliger en onnatuurlijker op aarde dan die benauwde opeenstapeling van
menselijke wezens in die nare, stoffige, lawaaiige gevangenissen van steen welke
men stadshuizen en straten noemt? Hoe was het mogelijk daar te ademen en te leven
wanneer er zoveel reine lucht en vrije ruimte op de wereld is? zoveel heerlijk fris
groen en mooie bloemen? zoveel zacht verkwikkende zonneschijn en zacht
harmonisch vogelengezang in helderblauwe hemel? En hij dacht soms aan de woorden
waarmee de jeugdige estheet Jehan de Royon destijds zijn geestdrift over Brussel
neersloeg, woorden die hij toen bespottelijk overdreven vond, vooral omdat zij hem
niet schenen voort te komen uit een gevoel van ware overtuiging, maar die hij nu
haast zelf had willen onderschrijven:
- Mijn walg voor al die lelijke grote steden is zó overweldigend, dat ik zou willen
zien verbieden dat twee huizen naast elkaar komen te staan op aarde!
En toch, dat verre gele licht van de winteravonden, ginds aan de horizon boven
de grote stad, trok hem soms, ondanks alles, machtig en troeblerend aan. Soms kwam
er weer een pijnlijk kwellende twijfel in hem op, soms vroeg hij zich af of hij zich
niet vergist had in zijn levensopvatting, of hij wel degelijk de ware wegen van zijn
lotsbestemming volgde. Waar was toch eindelijk de grote waarheid van Geweten en
van Plicht te vinden: in de geweldige collectieve krachtsinspanning van de immense
massa's mensen in de grote steden? of in de kalm-hardnekkige, individuele strijd van
de eenzaam-overtuigde, die in gemeenschap leeft met de Natuur?...
Want de impulsie, gegeven door hemzelf en door hen die een tijdlang collectief
met hem de ideale strijd voor de recht-
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vaardigheid gevoerd hadden, was niet vruchteloos verloren gegaan. Want na een tijd
van verzwakking, van schijndood, van onderworpenheid die aan onverschilligheid
grensde, was. 't collectief gevoel van de maatschappelijk misdeelden en rampzaligen
weer aan 't gisten en 't bruisen gegaan, in heftige woelingen van de lagere sociale
standen. Onrustbarende werkstakingen waren in de grote industriële centrums
uitgebroken, en voor de tweede maal, weer met het oog op aanstaande verkiezingen,
werd een algemene samenzwering van alle vijandelijke partijen tegen de bestaande
regering ingespannen.
Vanuit zijn rustig verblijf volgde Robert met onwillekeurige, angstig toenemende
spanning de meer en meer onheilspellend wordende loop van de gebeurtenissen. Het
was hem niet mogelijk stoïsch onverschillig te blijven bij dat geweldig hernemend,
hardnekkig gevecht, waarin ook hij destijds zijn beste krachten had te pand gesteld.
Hij ontving brieven op brieven, bezoeken op bezoeken, van zijn schoonvader, van
zijn vroegere bondgenoten, die hem allen dringend kwamen smeken weer met hen
in het harnas te springen, en nog eens door 't prestige van zijn naam en van zijn
waarde het gemeenschappelijk ideaal te helpen steunen. Want deze keer zou de
beslissende slag geleverd worden. De strijd was ingericht zoals 't nog nooit gebeurd
was, de halsstarrige, collectieve wil van de overwinning gloeide in aller harten, terwijl
de vijand, vroeger zo sterk in zijn eendracht, nu verzwakt was door onderlinge jaloezie
en verdeeldheid, vooraf ontmoedigd door 't bewustzijn van een onvermijdelijke
nederlaag. Het ogenblik was zó plechtig en gewichtig dat geen man van hart en van
geweten nog het recht had er belangeloos op neer te zien, zonder de naam van lafaard
te verdienen Hij vooral, de chef, de ziel en het geweten van zijn volk, hij, de koene
Leeuw van Vlaanderen, moest de boeien welke hem verlamden van zich afschudden,
en weer aan 't hoofd van de gelederen staan, fier en onwrikbaar in de hoogte reikend
't vaandel van zijn overtuiging en geloof, het christelijk-democratisch geloof, dat in
hun dierbaar Vlaanderenland geboren was en er weldra zegepralend zou heersen.
Maar Robert aarzelde, besluiteloos. De gedachte dat hij zijn
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eenzame wegen van goedheid en menslievendheid, waarin hij ook zijn eigen levensheil
gevonden had, verlaten zou om weer in de verwarring van een onbezonnen strijd
met de massa mee te hollen, boezemde hem een onoverwinnelijke afkeer in. Waarom
toch moest nu weer die nare storing in zijn leven komen? Waarom wilden zij hem
nu nog eens aan zichzelf doen twijfelen, wijl hij zo puur en zo helder de heerlijkheid
van zijn levensdoel in de toekomst had gezien?... Hij was nog steeds ten prooi aan
die kwellende aarzelingen, toen plotseling, op het onverwachtste moment, de
gebeurtenissen in het land een tragische wending namen. Een eenvoudige
politiemaatregel te Brussel, waarbij, ter gelegenheid van een werkstakersmeeting,
samenscholingen in enkele straten werden verboden, was het vonkje dat eensklaps
de woede van 't volk deed ontvlammen. Weigering van de menigte om te
gehoorzamen, baldadige aanranding van de politieagenten die bloedig werden
teruggeslagen, het leger ter hulp geroepen, de foule nog eens gesommeerd uiteen te
gaan en nog eens weigerend, en dan 't afschuwelijk gevecht tegen de kogels en de
bajonetten, de slachtoffers in hopen vallend, en desniettegenstaande de volksfurie
zó razend dat de soldaten, evenals de agenten, eindelijk hadden moeten vluchten,
ook menigvuldige slachtoffers in de wreedaardig wraakgierige klauwen van de
zegepralende oproerlingen achterlatend. Robert en Ghislaine, ten diepste geschokt
in hun zo lang rustige, gelukzalige eenzaamheid, hoorden en lazen van ijzingwekkende
dingen: Brussel in staat van beleg, de vreemdelingen vluchtend, de gewapende strikers
vechtend achter barricaden, de heffe des volks afzonderlijk plunderend, moordend
en brandstichtend. En nu breidde de opstand zich uit over het ganse land, in de
enorme, eensklaps allesoverweldigende opbruising van alles wat te vreselijk lang en
veel door onverdiende mishandeling en miskenning van zijn rechten had geleden.
Bij Robert was de angstvolle ontroering tot het toppunt gestegen. Hij was niet
meer in staat nog iets nuttigs uit te voeren, hij liep voortdurend doelloos gejaagd
heen en weer, tienmaal daags per rijwiel naar het naast gelegen station vliegend om
er de laatste telegrafische berichten over de
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onlusten te lezen, in het toenemend voorgevoel dat de schrikwekkende ramp, die als
een naderende orkaan van verdelging in de lucht hing, ook op zijn nederig geluk zou
komen neerstorten.
En plotseling, op een sombere, stormige najaarsavond, woonde hij de lang
gevreesde verwezenlijking van al zijn angsten bij. Een reusachtige, rode gloed, in 't
noorden aan de horizon, daar waar hij anders elke avond de vaalgele lichtvlakte van
de grote stad ontwaarde; de grote stad in brand, brandend op twintig, op dertig
verschillende punten tegelijk, en in die wreedheid van reusachtige branden, het
reusachtige dofbruisen en razen van de opstand, die met het dofdonderend geknal
van geweerschoten tot hem kwam overgewaaid.
Hij vluchtte naar huis om Ghislaine, en sidderend kwamen zij samen aan de oever
van de rivier staan. De verre brand breidde zich uit, zich vaal weerkaatsend in het
somber water, met bloedkleurige rookkolken en woest likkende vlammenstrepen,
alle door de felle noordenwind in dezelfde scheve richting neergestreken. Hele
gedeelten van de stad en van 't omgevend landschap kwamen soms, als in een
plotseling naarvorenspringen, zwart-tragisch-hoekig als enorme ruïnes op de rode
achtergrond te voorschijn, en dan was 't of de vlammen zelf, hoger en woester
uitbarstend, hun met het razend gedruis van de opstandskreten en het ononderbroken
gebulder van de salvo's geweerschoten tot in het aangezicht sloegen.
- Och God! zij naderen! zij naderen! snikte Ghislaine, krampachtig aan Robert
vastgekneld.
En inderdaad scheen het gedruis van de opstand naar hen toe te komen, als
verdreven uit de stad door 't geweld van het gevecht en de hitte van de vlammen,
bestormend nu het kalme landschap, in nare verwoesting van groen en van bloemen,
van rust en vrede, van al 't eenvoudige en liefelijk gezond-natuurlijke van 't leven.
En eensklaps weergalmden de kreten vóór het hek zelf van hun dierbaar huisje, en
tussen 't donkere van boomstammen en heesters ontwaarden zij onduidelijk een
zwart-woelende bende met rood-laaiende toortsen, en hoorden zij het rauw gegil van
woeste stemmen,

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

1075
die nu dringend om hem, Robert, de Leeuw van Vlaanderen riepen.
Hij snelde toe met Ghislaine, die zich huilend aan hem vastklampte, en vóór 't
gesloten witte hek zag hij hen woelend in elkaar gedrongen staan, honderden en
honderden, de driftige gezichten gloeiend in de rode laai van de toortsen, met aan
hun hoofd Chattel als aanvoerder, Chattel die schreeuwde en gesticuleerde, met
uitpuilende ogen en verwrongen gezicht, gehesen op de schouders van twee
reuzenkerels:
- Kom hier! U moeten wij hebben! Op leven en dood! Gij aan ons hoofd! de Leeuw
van Vlaanderen!
En voordat Robert de tijd had te antwoorden en het hek te openen, barstte uit
honderden kelen tegelijk het heldenlied dat hem zo vaak op de meetings ter stad en
te lande had toegejuicht:
Zij zullen hem niet temmen,
De fiere Vlaamse leeuw...

Chattel sprong van de schouders van de twee stoere kerels en gooide zelf het hek
wijdopen.
- Wij willen u! wij eisen u op! hijgde hij, als in bezitneming zijn hand op Roberts
schouders leggend. En in zijn wilde passie nam hij niet eens notitie van Ghislaine,
die zich hoe langer hoe hartstochtelijker, met schrille kreten aan haar man vastklampte.
- Gij aan ons hoofd, de Leeuw van Vlaanderen, die veel te lang verzwakt aan boeien
heeft gelegen. Het plechtig ogenblik van de verlossing is gekomen. Vooruit! vooruit
ten strijde, naar de triomf of naar de dood! Alle man is te wapen! Ginds, in de stad,
branden tot puin de fabrieken, de monstrueuze roof- en folterholen waar de
stadsarbeider 't bloed wordt uitgezogen. Hier, overal in de omtrek, branden de
kastelen, de moord- en slavenholen van de arme landman! Vooruit! vooruit met ons,
zonder een ogenblik aarzelen!...
Met een bruuske schrikbeweging had Robert 't hoofd omgewend in de richting
die Chattel aanduidde, en daar zag hij werkelijk, aan de horizontlijn, over 't sombere
van bossen en landouwen, de rode gloeipunten van verscheidene andere
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branden. Een schorre afschuwkreet steeg uit zijn keel, en in de bloedige laai van de
toortsen gingen zijn wijd uitgezette ogen zich weer, met een uitdrukking van
onuitsprekelijke gruwel, op de wild joelende en schreeuwende, met oude geweren
en knotsen, met vorken en zeisen gewapende bende vestigen. Het waren dezelfde
gezichten die destijds naar zijn woorden van hoop in de toekomst waren komen
luisteren, dezelfde die hij met woord en daad had pogen voor te lichten op het ideale
pad van de grote menselijke rechtvaardigheid in algemene broederlijke liefde. En nu
waren zij plotseling als razende wilde beesten geworden, die enkel nog dachten aan
moord en verdelging! Alleen nog dáártoe wilden zij door hem nu worden aangevoerd!
Dát moest nu de realisatie van zijn ideaal van zachtheid en van liefde zijn! Dát waren
nu de vruchten van zijn vroegere leer!...
En 't was of plotseling de sluier van zijn laatste aarzelingen van voor zijn ogen
werd gerukt, en in de wrede gloed van de toortsen van vernieling herkende hij
eensklaps weer, en helderder dan ooit, zijn heerlijk ideale, een ogenblik wegweifelende
levensbaan. Hij nam Ghislaine bij de hand, en vastberaden met haar op de briesende
muitersbende toetretend, riep hij uit al zijn macht, met ogen glinsterend van besliste
moed in zijn doodsbleek gelaat:
- Neen, ik zal uw aanvoerder tot de verdelging niet zijn! Ik durf mijn leven tonen
in de gloed van uw brandfakkels, zoals ik het tonen durf in 't helder zonnelicht. Mijn
leven nu is waardig en moreel-gezond, mijn leven is een nederig voorbeeld. Doodt
mij als ge durft, maar 'k zal met u niet meegaan! Vermoordt en verbrandt, verspreidt
overal rampen en ellende; gijzelf zult er, op het uur van de ruwe weerwraak, het
meest door lijden! Ik blijf hier bij mijn werk van goedheid en liefdadigheid, dat lang
niet de volmaaktheid is, maar dat tenminste doelmatig zoveel mogelijk
onrechtvaardigheid en smarten om mij heen herstelt en lenigt. Ik ben geen chef meer
en wil het nooit meer worden! Ik ben niets dan een individu die sterk zijn geweten
voelt!
- Gij zijt een verrader of een anarchist! jouwde woest een stem.
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- Een egoïst! een lafaard! een vetlever!1. schreeuwden twintig andere tegelijk.
- 't Is voor 't vaderland! voor 't vaderland! Voelt ge dan niets meer voor uw
vaderland? krijste Chattel.
- Hier is mijn vaderland! antwoordde Robert vastberaden.
- Hier, het kleine plekje grond, het kleine, intieme kringetje waar ik mijn leven
heb gevestigd, waar ik getracht heb eerlijk en rechtschapen volgens mijn geweten
en mijn hart te leven. 't Is de geboortegrond! het heilig plekje van geboortegrond,
voor ieder mens die 't voelen kan het enig groot, en waar, en nobel Vaderland!
Woest flakkerden de rood-stomende toortsen, in 't dreigend gezwaai van de
krampachtig gesloten vuisten; woest gilden de verwoede stemmen razende
verwensingen, kreten van vernieling en van dood.
Robert gaf geen antwoord meer. Kalm onder het razend geschreeuw, de armen op
zijn borst gekruist en de lippen stoïsch op elkaar gesloten, keek hij de wilde bende
aan met ogen van oneindige droefheid, vooraf onderworpen aan wat het noodlot
onvermijdelijk voor hem had weggelegd.
Chattel kwam op hem afgevlogen, hijgend, zwetend, sidderend van woede, 't
verwrongen aangezicht vuurrood in 't bloedig laaien van de toortsen. Hij hoefde maar
één woord te zeggen, en die dom-opgezweepte menigte, die Robert zo vaak in
vergoding had toegejuicht, sprong op hem los en verbrijzelde hem, hém, zijn vrouw,
zijn kind, zijn lieve oude beesten, zijn lief en zonnig huisje, zijn ganse kalm en
waardig leven van verdiend geluk.
Maar Chattel deed het niet; het doodsbevel kwam niet over zijn lippen. Er flitste
plotseling een overweldigende visie van eigen ambitie voor hem op: hijzelf de chef
nu in plaats van Robert; hij nu de Leeuw van Vlaanderen, hij zetelend in de Kamer,
tot minister opgevoerd!...
Hij keerde zich om en met een strak gebaar van heerser strekte hij naar de
rood-vlammende horizon zijn rechterarm uit.
- Vooruit kerels! schreeuwde hij met bulderende stem. -

1.

Rentenier.
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Geen langer tijd verloren bij de lafaards! Vooruit daar waar gestreden en gezegevierd
wordt!
Een kolossaal gejuich steeg op en met een enkele ruk tilden de twee reuzenkerels
Chattel weer boven op hun schouders, terwijl de ganse horde, zich omkerend, met
zwaaiende fakkels en bloedig-glinsterende wapens als een orkaan van mensenwoede
in de sombere nacht verdween.
Toen liet Robert als lam de armen zinken en zijn te lang overspannen zenuwen
ontlastten zich eensklaps in geweldig snikken. De laatste band van wat hem nog aan
het verleden hechtte was nu eensklaps ruw en voor altijd verbroken; het was een
groot deel van zijn eigen leven en zijn mooiste illusies welke nu in die blinde optocht
naar dood en vernieling meestormden.
De zacht bevende streling van een hand riep hem tot de werkelijkheid terug. Hij
keerde zich om en zag Ghislaine, die stil wenend haar hoofd tegen zijn borst kwam
leggen. Hij kuste haar en streelde haar het hoofd met beide zijn handen, hartstochtelijk
en zonder eind, in angstige smarttederheid zonder woorden, als had hij niet gehoopt
haar nog terug te zien.
- O, liefste, liefste, liefste, zuchtte zij haast onhoorbaar. En lang, lang, zalig-pijnlijk
lang bleven zij roerloos omarmd als in bewusteloos verzwijmen.
Nog steeds knalden de verre doffe salvo's van de geweerschoten, nog stond de
rood-stomende horizon gelijk een zee van laaiend bloed in brand, nog galmde wijd
en zijd over het somber veld het aftrekkend orkaangeloei van de oproerkreten.
Toen opende zij eindelijk weer haar ogen en ontketende zich zacht uit zijn strelende
armen. En 't was uit háár mond dat, trouw en triestig, maar toch weer sterker dan
haar angst en gruwel, maar toch weer hoopvol in de goede toekomst, het eerste vrome
woord van menslievende troost en van verlichting kwam:
- O, liefste, wat zullen wij nu nog oneindig veel meer goed moeten stichten dan
vroeger, om een deel van al het kwade dat vandaag gepleegd werd, te herstellen...
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Daarna
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Proloog
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I
Het hele gezelschap bleef een ogenblik stil, in roerloos-luisterende houding, met
ondeugend-stralende ogen en lachende monden, voorovergeheld naar een oude deftige
heer, met lange grijze baard, die leuk en kalm een krasse grap vertelde. Toen barstten
zij plotseling allen los, met heen en weer slaan van schouders en hoofden, en schril
boven alles uit klonken de twee giechelende vrouwenstemmen. Dof knalde de
wegspringende kurk van een champagnefles.
Alleen Alfred bleef koel en onbewogen. Een gedwongen glimlach tekende een
trek van pijn over zijn bleek gezicht met zwarte baard, en zijn ernstige ogen, waaraan
't lorgnet een uitdrukking van vroege wijsheid gaf, staarden even
strak-en-stil-afkeurend vóór zich uit op 't witte tafelkleed.
- Mais ris donc aussi, saperlotte! tu es là comme un croquemort! riep Maxime,
onder 't schaterlachen zijn vriend een por in de zij gevend.
Alfred kón niet lachen; hij verveelde zich gruwelijk. Hij had alleen willen zijn.
Hij had weg willen zijn. Hij keek zijn vriend aan met gepijnigd saamgetrokken
wenkbrauwen, en zei dat hij aan hoofdpijn leed.
- Drink ze weg! riep Maxime opgewonden. En wenkend naar de bottelier, die aan
het ander eind van de tafel was: - Hé, Charles! Charles, venez par ici. Remplissez
donc le verre de monsieur!
Zij zaten met hun twaalven, waaronder slechts twee vrouwen, om de rijkgetooide
tafel, in een der bovenzalen van het Restaurant des Princes. Hun voeten rustten zacht
op het mollig-gladde van een dik garnaalkleurig tapijt, en van dezelfde tere kleur
was ook de lambrizering in paneellijsten van wit met gouden biesjes. Aan 't ene
uiteinde van de zaal, op de witmarmeren schoorsteen met pendule, glom in dikke
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gouden lijst een grote spiegel.
De tafel schitterde van bloemen en van glazen, in 't toverachtig schijnsel van een
aantal kleine kandelaars met zachtgloeiend licht in roze kapjes, temperend de te
schelle klaarheid van de gaskroon die in 't midden hing. Al de heren waren in rok,
de beide vrouwen laaggedecolleteerd: de ene in 't wit, de andere in 't lichtroze.
Maxime was de gastheer. Hij had dit souper - un souper d'adieu à la vie de garçon,
- ingericht ter ere van zijn intieme vriend, de schilder Alfred Melville, die op 't punt
stond van te trouwen.
Eerst had Alfred er volstrekt niet van willen horen.
- Ik beschouw mijn huwelijk als een ernstige, diep ernstige gebeurtenis, die geen
aanleiding tot losse grapjes geven mag, had hij zijn vriend geantwoord. Maar Maxime,
die zich niet makkelijk van een eenmaal voorgenomen plan liet afbrengen, was
eenvoudig Alfreds meisje gaan spreken, welke hij goed kende, en deze had zelf
aangedrongen dat hij de uitnodiging aanvaarden zou.
Het onverwacht aandringen van Florence had Alfred bedroefd.
- Hoe is 't mogelijk dat je zoiets wilt als je toch van me houdt? had hij gezegd. Weet je wel dat er op zulke gelegenheden van die lichtekooien van vrouwen komen,
die je anders op straat niet eens zou willen aankijken?
- O! dat zou ik nu juist aardig vinden! had Florence zich onbesuisd laten
ontsnappen.
Verwijtend had Alfred haar aangekeken, met diep in zijn ziel een knagende pijn
van onverdiende teleurstelling. Tranen waren in zijn ogen gekomen, en hij had
plotseling weer dat akelig gevoel gekregen, of zij toch niet ernstig genoeg van hem
hield.
Dan had ze zich over haar onbezonnen woorden verontschuldigd, maar toch weer
aangedrongen dat hij gaan zou, wijl zij het zo naar zou vinden als Maximes vrienden,
die meest allen tot haar eigen kring behoorden, moesten denken, - wat ze zeker
zouden, - dat zij er hem van afhield. Zij vond het juist gewenst dat hij nu wat meer
met de mensen van háár omgeving zou omgaan. Hij had tot nog toe maar te veel
afgezon-
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derd geleefd, of te uitsluitend verkeerd in gezelschap van een soort artiesten, die nu
toch in zijn nieuwe levenskring niet zouden passen. En zij had heimelijk Paul de
Villers, - een neef van haar, die ook aan het souper zou deelnemen, - op hem
afgestuurd, om zijn laatste tegenstand te overwinnen.
Dan had hij eindelijk toegestemd, en zo zat hij nu midden in het druk gezelschap,
waarvan hij niet eens al de leden kende, gans uit zijn sfeer en zich vervelend, met
ingespannen glimlach vaag luisterend naar de gewaagde gesprekken, elk ogenblik
opzij kijkend naar de pendule, of hij nog niet haast zou durven opstaan en vertrekken.
Maxime was een vriend van uit de kinderjaren. Zij hadden elkaar eerst op de
schoolbanken, en dan later in de wereld intiem leren kennen. En al had Maxime een
heel andere richting in 't leven gevolgd dan de zijne, door alles heen was hun
vriendschap en intimiteit gebleven.
Maxime was vrij jong getrouwd geweest met een meisje uit de adel, die hem op
allerlei manieren het leven ondraaglijk had gemaakt: amants gehad, geld weggegooid
met hopen, schulden gemaakt, en daarbij een humeur als van een krankzinnige. Vier
jaar had hij 't met haar volgehouden; dan waren zij gescheiden. De vrouw was
helemaal de verkeerde weg opgegaan, zodat haar eigen ouders haar niet eens meer
wilden zien, en hij had zijn rijke-jongeluisleven van vroeger hernomen, ‘riche aussi
désormais en vraie sagesse et en experience’, zoals hij wel eens cynisch-spottend
zei.
Cynische filosoof, pessimistische filosoof, stoïcijnse filosoof, dat alles was Maxime
in hoge maat geworden. Hij zag vanuit een grote hoogte op de dingen neer, en
beweerde alleen nog te huldigen het zuiver en persoonlijk egoïsme, overtuigd dat
alles in de wereld, onder welke dekmantel verborgen, daar tenslotte toch op neerkomt.
Ook was het zijn eerste levensbeginsel geworden, deze volgens hem algemene
natuureigenschap in zichzelf tot de hoogst mogelijke graad te ontwikkelen, teneinde
daardoor het maximum van genot te bereiken. Hij maakte wel eens toespelingen op
zijn eigen voornaam: Maxime, die hem tot het maximum in alles voorbestemde,
spotte hij. Kon dit gepaard gaan met vreugde en genot ook voor zijn medemensen,
des te beter. Kon het niet,
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dan moest de strijd tussen zijn egoïsme en het egoïsme van de anderen maar worden
uitgevochten, met het onvermijdelijk gevolg, dat de sterkere zou zegepralen. Zijn
eigen veelzijdige levenskracht moest eerst en vooral te zijnen dienste staan; en slechts
dan gaf hij aan anderen, wanneer hij zelf in overvloed van alles wat hij verlangde
voorzien en verzadigd was. En dan gaf hij ook gaarne, want dan werd het hem een
egoïstisch genot om te geven. Zo was bijna ieder van zijn daden het gevolg van een
door en door beredeneerd en vaak ingewikkeld gevoel, hoewel hij van een andere
kant ook soms heel sterk op zijn intuïtieve ingevingen afging. En daar hij zeer
vermogend was, en zeer intelligent, en instinctief goedhartig ook ondanks al zijn
voorgenomen egoïsme, dat dikwijls in conflict met zijn gevoel, hem soms de
vreemdste parten speelde, had hij doorgaans ook heel veel aan anderen te geven,
zowel op stoffelijk als op moreel gebied.
Alfred, een paar jaar jonger, hield buitengewoon veel van hem. Zijn impulsieve,
kinderlijk naïeve artiestennatuur, had soms behoefte, zowel aan praktische leiding
als aan morele steun, behoefte aan de nuchter-koele redenering van een zo
knap-heldere geest als die van Maxime.
- Ik lijd, kwam hij soms bij zijn vriend ontmoedigd aan. - Ik sta te lijden vóór mijn
schilderij, vóór dat prachtige landschap dat mijn ziel en al mijn zintuigen doet trillen,
en dat ik toch maar niet naar mijn zin met penseel en verf op het doek terug kan
geven.
Bedaard glimlachend, met zijn fijne, intelligente ogen, keek Maxime hem aan.
- Schilderen doet je lijden. Waarom geniet je van dat heerlijk landschap niet, zonder
te schilderen? vroeg hij hem.
- Maar dan lijd ik nog veel erger. Dan lijd ik onder mijn onmacht, zuchtte Alfred.
- Dan moet je tóch maar schilderen, zonder je zelfs af te vragen of je goed dan
slecht werkt, verzekerde Maxime. En hij verdiepte zich heel kalm in filosofische
bespiegelingen, welke zijn vriend versterkt weer aan de arbeid zetten en hem mooie
dingen deden maken.
Toen Alfred, door Maxime in kennis gebracht met Florence, op haar verliefd werd
en eraan dacht om haar ten huwelijk
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té vragen, was Maxime de eerste die zijn confidenties kreeg en wiens raad hij
vorderde.
- Ik zou het waarschijnlijk niet doen, maar jij zal het waarschijnlijk wél doen,
klonk Maximes lapidair antwoord.
- Waarom zou je 't niet doen? Vind je haar geen geschikte vrouw voor mij?
- Dat weet ik niet, en dat weet jij ook niet, en dat weet overigens niemand. Alleen
de toekomst kan het uitmaken. Daar is niet over te redeneren; het is 'n kwestie van
gevoel, mysterieus en intuïtief, voorlopig onoplosbaar.
- Jijzelf zou haar dus niet tot vrouw begeren, ik meen in de veronderstelling dat
je verliefd was op haar.
- Als vrouw!... nee; als maîtresse wel.
Verontwaardigd had Alfred zijn vriend aangekeken.
- Als maîtresse!...
- Neem me niet kwalijk, had Maxime heel kalm zijn krasse woorden toegelicht, je weet dat ik voor gewoonte heb mijn vrienden zoveel mogelijk te zeggen wat ik
voel en denk. Zet asjeblief geen zuur gezicht, want ik bedoel niet de minste
geringschatting noch belediging tegenover Florence. Ik zeg: ‘als maîtresse’, eenvoudig
omdat ik het intuïtief zo voel. Hoe zal ik het je duidelijker uitdrukken: zij is voor mij
het type van een vrouw die mij 't gevoel inspireert of ik haar heel graag tot maîtresse
en niet graag tot vrouw zou begeren. Meer bedoel ik niet. Ik druk alleen mijn
persoonlijk gevoel uit. Vraag me nu niet waaróm ik zo denk, waaróm ik zo voel, dat
kan ik je niet verklaren, want ik weet het zelf niet. Niets heeft daartoe aanleiding
gegeven. Ik herhaal het nog eens: het is louter 'n kwestie van gevoel, van intuïtief en
instinctief gevoel, en dat laat zich niet gemakkelijk ontleden.
- Het is wellicht omdat je met je eigen vrouw zo ongelukkig bent geweest; je
vertrouwt er geen enkele meer, je bent verbitterd op de vrouwen.
- 't Is mogelijk; maar weet je wat nog het vreemdste van al is: met mijn eigen
vrouw, vóór ons huwelijk, heb ik precies datzelfde gevoel gehad als nu tegenover
Florence; 't gevoel dat ik haar liever tot maîtresse had genomen dan tot vrouw. Hoe
kon ik haar dan huwen! zal je zeggen. Welnu, dat was een vergrijp en ik ben ervoor
gestraft geweest.
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- O, dat gevoel heb ik, goddank, in 't minst niet. Anders dan als vrouw zou ik Florence
niet kúnnen begeren! had Alfred met bijna vrome tederheid geantwoord.
De aanvraag was gebeurd, de ouders hadden toegestemd. Vooral háár ouders waren
zeer met dat huwelijk ingenomen. Zij pasten zo goed bij elkaar, evenals de twee
families zelf, in die grote fabrieksstad waar de verarmde ouderwetse adel en de
puissant-rijke industriëlen langzamerhand tot één aristocratische kring versmolten
waren. Het was een sensatie geweest in de stad, toen hun engagement publiek werd,
en niemand vond dat de reeds vermaarde schilder Alfred Melville, de zoon van de
schatrijke fabrikant, misplaatst zou zijn in de kring van Florence de St. Mars, de
enige dochter van baron de St. Mars, afstammeling van een van de oudste adellijke
families. 't Was als een soort van glorie voor de stad waar zoiets voornaams kon
gebeuren; zij was er enkele dagen mee vervuld, men sprak ervan in alle kringen, op
straat, in koffiehuizen en in winkels.
Florence was van een zeldzame schoonheid. Men zei doorgaans van haar dat zij
‘het mooiste meisje van de stad’ was. Zij was lang en slank, blond met bruine ogen
en ideaal blankrozig en fris van gelaat. Er was een grote charme over haar, iets zachts,
iets ingetogens, en toch daarbij iets pittigs in de glimlach en de ogen, dat een
onweerstaanbare en verleidende bekoring uitoefende. Er lag vooral iets als een heel
teer waas van ongeschonden reinheid over haar, en daarom hadden Maximes
ongemotiveerde woorden Alfred zo diep geërgerd.
- Tu es adorable! A te voir on éprouve le besoin irrésistible de se mettre à genoux
pour t'adorer! sprak hij soms met tranen in de ogen. Dan zei ze niets maar glimlachte,
en onder het bekorend raadsel van die stille glimlach zonk hij werkelijk voor haar
op de knieën en aanbad haar als een jonge, ideaal schone godin.
Maar zou die aanbiddelijke godheid dan nooit eens in werkelijkheid van haar troon
tot hem afdalen?
Hij voelde soms, in een pranging van smart, dat zij nog heel ver van hem af stond,
dat hij haar nog niet goed begreep, haar nog niet kende. Zij was godin door haar
schoonheid, maar nu had hij haar ook tot menselijke vrouw willen zien
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worden, door haar zintuigen, door haar ziel en hart. Hij zocht in haar de weerklank
van de geestdrift voor het Schone, die zijn eigen ziel vervulde, en kon het er niet
doen ontvlammen. Haar omhelzingen waren koel, en haar woorden waren schaars.
Hij voelde dat hij haar nog niet had doen trillen, en dat gevoel doofde soms zijn grote
liefde in smart en droefheid. - Je houdt niet van mij! riep hij soms plotseling, half
ernstig, half lachend, op een schertstoon die het voor hemzelf onduidelijk maakte in
hoever hij schertste of ernstig sprak. En in haar verwonderd antwoord, - dat zij wél
veel van hem hield, voelde hij juist vol weemoed dat zij níet veel, of toch niet genoeg
van hem hield. Dan sprak hij over kunst; maar zij begreep hem niet. En soms, in
ogenblikken van neerslachtige verbittering, durfde hij denken: - zou ze toch dom
zijn? Lelijke veronderstelling, die hij dadelijk, met een gevoel van afkeer voor
zichzelf, uit zijn geest verbande. Zij was niet dom; alleen haar opvoeding, de
opvoeding van de stand waartoe zij behoorde, was achterlijk en verwaarloosd; en
voor hem was nu de heerlijke taak weggelegd haar in het leven op te leiden, haar het
ware leven te leren kennen, haar te vormen en te ontwikkelen in de liefde voor het
Schone, haar in te wijden tot het illusievol begrip van al zijn eigen mooie en grote
levensidealen.
't Souper liep op zijn einde. Verward en luid galmden de gesprekken. De meeste
heren zagen rood, met blinkende, lachende ogen, en de twee vrouwen schetterden
en giechelden, elk aan een uiteinde van de tafel gezeten. De ene, Toison d'Or genaamd,
om haar weelderige, hoog-en-recht opstaande rode haren, kronkelde zich van 't lachen
om een nieuw ondeugend verhaal van de oude deftige heer met grijze baard, die
telkens als zij schaterend 't hoofd, achterover sloeg, met begerige ogen in de opening
van haar corsage keek; de andere, Pivoine, een lange elegante blonde, aldus genoemd
omdat zij bijna altijd excentrieke rode hoeden droeg, verdedigde zich giechelend
tegen de vrije ondernemingen van de twee naast haar zittende jongelui, die om de
beurt naar haar pakten en grabbelden, en telkens onder Hinkende zoenen haar
scherp-schaterend gegil en haar tegenstand smoorden. Zij hadden allen veel
gedronken, en zelfs Alfred
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voelde nu een vage duizeling over zich komen, en raakte langzamerhand in die
stemming waarin iets droevigs of vervelends minder drukkend werkt, en men eerder
genegen is om de aangename zijde van het leven in te zien.
En hij vergat het souper en zijn drukke, banale omgeving, om stil-hartstochtelijk
in zichzelf te genieten van 't ideaal geluk dat nu weldra in zijn bereik zou komen.
Hij sloot zijn ogen op dat heerlijk visioen, het drong in hem, zacht-verkwikkend als
een frisse ochtenddauw, het liet hem niet meer los, het werd één met hem, één met
zijn ziel en zijn lichaam, één met zijn ganse wezen. Bedwelmd trok hij zijn ogen
open en staarde bevreemd om zich heen over de woelige tafel, als wist hij niet meer
waar hij was. O! wat voelde hij zich ver en hoog gelukkig nu boven al die daar om
hem heen zaten! Wat rees zij hoog en rein verheven boven die twee armzalige
pleziervrouwen, voor wie hij plotseling het diepste medelijden voelde! Hij zag de
oude heer die Toison d'Or wild zoende op de borst; en in verbeelding toverde hij
zich Florence voor, zacht strelend en zoenend een klein kindje aan haar boezem. Hij
zag Paul de Villers, Florences neef, die aan het ander eind van de tafel plotseling
onder scherp gegil Pivoine van haar stoel optilde en met haar in zijn armen wegliep;
en zonder ergernis voor het geziene sloot hij weer zijn ogen, en voelde zichzelf ook
vluchten met Florence, niet uit kortswijl of uit lage drift zoals Paul deed, maar uit
brandende pure liefde en hartstocht met haar vluchten, zoals men vlucht met een
enige, onwaardeerbare schat, ver ver van de wereld weg, tot in de wijde eenzaamheid,
waar hij door niemand meer geroofd kan worden...
Werktuiglijk, als een gehallucineerde, stond hij op in de lawaaiige woeling van
de anderen, die ook hun plaats verlieten. Hij drukte handen en hoorde
afscheidsgroeten. Hij zag nog even Paul omarmd met Pivoine, en Toison d'Or, die
glimlachend door de oude viveur aan Maxime als 't ware overhandigd werd. En dan
was hij plotseling weg, door een dubbele rij van buigende garçons de kamer uit, de
trappen af, met brede, haastige schreden recht vóór zich heen stappend in de eenzame
duisternis van de hier en daar door schaarse glanspunten verlichte, stille straat.
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II
In het begin van maart, op een van die ellendige dagen van modder, regen, sneeuw
en wind, die je 't klimaat doen verwensen waarin je geboren bent, had het huwelijk
plaats. Er werd een grote pracht ten toon gespreid van equipages, bloemen en toiletten,
en ‘heel de stad’ kwam kijken, op het stadhuis en in de hoofdkerk in twee dichte
rijen op de doortocht van de bruidsstoet geschaard. Florence werd algemeen ‘superbe’
gevonden.
Alfred had graag de huwelijksreis over Algiers en Tunis willen maken, maar
Florence, en ook haar ouders - vooral haar moeder - hadden dat afgeraden. Het was
zo ver en zo vermoeiend door de zeereis, en niet eens zo bijzonder interessant of
mooi, en vuil, zei men, en zelfs enigszins gevaarlijk. Waarom niet eerst een week te
Parijs doorgebracht, en dan naar de Rivièra, en als ze dan nóg verder wilden naar
Italië.
- Nice is zo snobbish, zo banaal, had Alfred bedeesd tegengeworpen; maar wat
kon hij anders dan 't verlangen van zijn aanstaande, aangebeden vrouw inwilligen?
Hij had al spoedig toegestemd, Parijs en Nice slikkend voor wat Italië hem toch als
hoogste kunstgenot beloofde.
Wat kon het hem trouwens ook schelen, nu ze voor altijd de zijne was geworden?
Zijn geluk was volmaakt, volmaakt! Er ontbrak niets aan, het overtrof zijn hoogste
en hartstochtelijkste verwachtingen. 't Was hét geluk, het groot, uniek, volmaakt
geluk.
- Ja, o ja, alles wat je wilt, alles wat je verlangt, antwoordde hij onveranderlijk en
onvoorwaardelijk op al haar vragen: - Alles, álles, als ik jou maar heb, als ik je maar
geen ogenblik verlaten moet!
En alles wat zij verlangde gebeurde.
Evenals de meeste vrouwen vond ze 't heerlijk in Parijs. En
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die heerlijkheid bestond vooral, bijna uitsluitend, in het bezoeken van winkels en
bewonderen van toiletten. Zij kocht er veel, heel veel, voor 't eerst genietend van een
weelde die zij in het enigszins, verarmd, ouderlijk huis niet gekend häd. Van 's
ochtends liepen zij op de boulevards en in de drukke winkelstraten, elk ogenblik
vóór de schitterende uitstallingen stilhoudend, geduwd, gestoten, op de voeten getrapt,
maar onvermoeibaar, onverveelbaar, zij tenminste.
Hij onderdrukte 't gevoel van matheid en verveling dat soms in hem opkwam, om
te genieten van haar naïeve, kinderlijke opgetogenheid en vreugde.. Wat was ze
prachtig en verleidend-mooi wanneer haar ogen van bewondering straalden! Wat
zou het heerlijk zijn wanneer ze zich zo voor het ware schone van de kunst en het
genie bezielde!
Hij nam geduld, eindeloos geduld. Hij dacht: als ze hier eenmaal alles goed gezien
heeft zal ze wel naar iets anders gaan verlangen, en dan zal ik, langzaam-aan en
voorzichtig, met haar ware opvoeding, met haar hogere vorming kunnen beginnen.
Hij bracht haar weldra in het Louvre, om haar eens op de proef te stellen.
- Kijk daar eens naar, sprak hij, haar voor het beeld van de Gioconda brengend.
Zij bewonderde, met vage, stille woorden. Maar hij merkte plotseling, met een
soort van schrik, dat zij op een schilderij daarnaast keek.
- Neen, daar niet, liefste, dáár, dáár, sprak hij ontroerd, met de hand naar het
meesterstuk wijzend.
- O, dát! antwoordde zij bedeesd. En weer liet ze woorden van stille bewondering
horen.
Roerloos stonden zij beiden daar een ogenblik, de ogen op het schilderij gevestigd.
Toen keek ze naar hem op, en merkte dat hij tranen in de ogen had.
- Alfred, wat scheelt je! riep ze angstig uit.
- O, het grijpt me zo aan, antwoordde hij.
En in de blik waarmee hij haar aankeek, lag iets van bedroefd verwijt, alsof hij
van diepe teleurstelling weende.
- Kom, sprak zij, - laten wij verder gaan; die emotie is niet goed voor je.
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Zij drongen verder in de zalen, en af en toe hielden zij stil om te bewonderen. Zij
had zijn arm genomen en vlijde zich strelend tegen hem aan, met belangstelling
luisterend naar zijn uitleggingen, telkens bewonderend wat hij bewonderde. En zacht
doordrong hem het gevoel dat hij haar tóch zou kunnen vormen, dat zij, onder zijn
strelende, beschermende inwijding, de heerlijkheid van de ware kunst zou leren
kennen en waarderen.
Hij ontweek de zaal van de kostbare oude meubels en juwelen, en bracht haar in
de galerij van de gebeeldhouwde werken, beneden aan de trap, vóór de Victoire de
Samothrace. Daar kon hij nooit zonder trillende emotie naar zien. De bovenmenselijke
schoonheid en volmaaktheid van dat beeld ontroerde en verrukte hem telkens tot in
't diepste van zijn ziel.
- O, kijk eens, sprak hij, zenuwachtig haar hand grijpend, - kan je je iets zuiverder,
iets grootser voorstellen? Is dat niet werkelijk het zweven, het puur ten hemel stijgen
van de Victorie, niet enkel in lichamelijke gedaante, hoe prachtig ook het beeld in
werkelijkheid daar staat, maar ook het zweven en stijgen in geest, de geest van de
zegepraal die uit dat heerlijke en volmaakte vrouwenlichaam op haar nobele vleugelen
ten hemel stijgt! Dat éne been naar voren, die vleugelen naar achter, die peplum
wapperend en waaiend in haar goddelijk-enthousiast stijgen, o, het is 'n glorie, de
schepping van een bijna bovenmenselijk genie!
- O ja, hoe prachtig! hoe prachtig! murmelde zij, zacht tegen hem aangevlijd. Wat jammer toch dat ze geen hoofd en geen armen meer heeft!
Hij trilde, als onder een schok van nuchtere werkelijkheid uit het heerlijk-verhevene
van zijn ideaal gerukt.
- Kom, sprak hij stil, - laten we nu maar buiten wat gaan wandelen.
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III
Zij reisden niet verder dan tot Nice en Monte-Carlo. Daar beviel het Florence best
van al. Daar had ze de pracht van de natuur verenigd met de hoogste luxe van het
leven. Nog nooit, zelfs niet in Parijs, had ze zulke schitterende toiletten gezien. O,
die demi-mondaines, wat waren ze verbazend, wat wisten ze zich aan te kleden! En
in een van de speelzalen van het Casino hadden zij plotseling een zeer onverwachte
ontmoeting: Maxime en Paul, ieder naast een van die dames aan de speeltafel gezeten.
Alfred schrikte haast en fronste de wenkbrauwen, toen hij in de twee cocottes Pivoine
en Toison d'Or herkende. Die heren hielden zich trouwens volkomen correct. Zij
stonden dadelijk op alsof de twee dames volstrekt niet bij hen hoorden, en kwamen
verrukt en verbaasd de huwelijksreizigers de handen drukken. Hoe zo! nu nog in
Monte-Carlo! Zij dachten dat ze reeds lang in Italië waren! En hun eigen onverwachte
reis naar 't Zuiden expliceerden zij ongevraagd als een plotseling opgekomen
plannetje, omdat het zo vervelend was in België, en zulk akelig weer, en meest al
hun vrienden ook op reis of reeds buiten. Zij waren in Pauls automobiel gekomen,
een verrukkelijke tocht door een streek die men toch anders nooit te zien kreeg, en
zij waren van plan hier nog enkele dagen te blijven en hun reis dan voort te zetten
over een gedeelte van Noord-Italië en Tirol.
Maar Florence had de twee vrouwen, die haar ook met sluikse blikken zaten op
te nemen, best gezien en begrepen wat er gaande was.
- Jullie moesten ons maar meenemen op dat reisje, glimlachte zij ondeugend. - Er
is toch plaats genoeg in die automobiel.
- Mais non, mais non! riep Alfred verveeld, met wrevelig
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gefronste wenkbrauwen. En Paul en Maxime, die eventjes verlegen hadden opgekeken,
beweerden ook dat het nogal bezwaren zou opleveren, daar ze toch eigenlijk maar
over vier plaatsen konden beschikken, en hun chauffeur en heel wat bagage mee
hadden.
- O, foei! heren met bagage! schertste Florence met een vluchtige zijblik naar
Pivoine en Toison d'Or aan de speeltafel.
Zij namen afscheid, en gaven elkaar rendez-vous tot de aanstaande zomer, op
Far-West, Alfreds buitenverblijf, dat tijdens zijn reis, door de zorgen van zijn vader,
als huwelijkscadeau voor hem werd ingericht.
- Zeg, wie zijn toch die twee vrouwen? vroeg nieuwsgierig-fluisterend Florence,
zodra Maxime en Paul verdwenen waren.
- Och, wat weet ik het? Een paar cocottes, natuurlijk! antwoordde Alfred op
wrevelige toon.
- Je weet het wél, maar je wilt het mij niet zeggen, sprak zij, half bouderend. Trouwens, ik ken ze, het zijn geen Françaises, ik heb ze meer dan eens bij ons op
straat gezien. - Je moest dat soort maar liever niet zien! riep hij bits.
Geschrikt bijna, met plotselinge tranen in de ogen, keek zij hem aan.
- O, Alfred, wat 'n toon!...
- Pardon, pardon, smeekte hij, schielijk zacht. - Maar, begrijp je, ik houd zoveel,
zo innig veel van je, ik stel je zó hoog, dat ik het minste idee van om het even welke
lage aanraking niet dulden kan.
- Maar daar is immers geen kwestie van aanraking. Ik vroeg je maar eenvoudig
wie het zijn, waarom weet ik zelf niet, uit gewone nieuwsgierigheid.
Toen zei hij 't haar, met een matte stem van weerzin, alsof hij voelde dat zijn
woorden iets van 't reine in haar bezoedelden.
Zij was getroost en glimlachte. Haar ogen schitterden, als van ondeugende pret.
- O, zo! En zou je denken dat Pivoine met Paul is, en Toison d'Or met Maxime?
- Ik weet het heus niet, liefste; en och! ik smeek je, denk
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er nu maar niet meer over en laat de namen van die vrouwen ook maar nooit meer
over je lippen komen.
Zij zweeg maar bleef glimlachen, met iets leuks op 't gezicht, als in
ondeugend-vrolijke gepeinzen. Toen gaf zij hem zacht een kus op 't stroef, droevig
gelaat, als tot verzoening:
- Kom, wat kan ons dat ook schelen! Wij zijn immers met elkaar gelukkig.
Alfred verlangde slechts meer om terug te keren. Een matte moeheid, een taaie
verveling, waartegen hij elke dag met toenemende inspanning moest worstelen,
vergalde als een traagwerkend vergift zijn zuiverste genoegens. Hij voelde zelfs geen
lust meer om nog verder naar Italië door te reizen, wat anders toch zijn grootste illusie
was. Hij had een vaag vreesachtig voorgevoel van allerlei ontgoochelingen. Hij was
bang dat Florence er zich vervelen zou. Dat was voor later weggelegd. Hij zelf had
eerst te zorgen dat ze kon genieten van wat hij haar wou laten bewonderen. En hij
koesterde grote plannen, en in zijn hoofd had hij een ganse methode van superieure
opvoeding en ontwikkeling voor haar klaar, die hij geleidelijk en zacht, na hun
terugkomst van de huwelijksreis, zou beginnen toe te passen.
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IV
De zachte meimaand bloeide en geurde over Vlaanderen toen zij eindelijk
terugkwamen. Zij vertoefden slechts enkele dagen in de stad, de nodige tijd om uit
en in te pakken, en vol illusies van rustig leven en heerlijk werken togen zij naar
Far-West.
Far-West was als een wit-en-groen juweeltje, van uit de hoge blauwe lucht gevallen
midden in de donker-uitgestrekte bossen. Het stond er heel alleen naast de boerderij
en 't tuinmanshuisje die erbij behoorden, een uur van 't naastgelegen kleine
spoorwegstation, een uur ook van het naastgelegen dorpje, waarvan de torennaald
scherp uitstak in de verte, als de mast van een schip over de donkere zee van de wijde
bossen. Een lange rechte beukenlaan verbond het voorhek met de steenweg. Een
tweede laan, aan 't uiteinde van 't park, liep zacht met helder mos begroeid gelijk een
brede lichtstraal dwars door 't woud tot aan een vijver groot als een klein meer, dat
ook geheel omgeven was met bossen, en waarvan men 't water in de verte kon zien
glinsterspiegelen. Hier en daar, in een opening van 't hout, stond een laag
houthakkershutje van leem en takken, gans overlommerd door het zwaar gebladerte
van de hoge bomen; en af en toe was er een breder open ruimte, met vergezichten
over 't wijde, teergroen of teerblonde akkerland, waar afzonderlijke groepjes bomen
schraal ten hemel rezen, en waar witte huisjes met schelrode daken in de zon stonden
te schitteren. En in 't bos zelf ontmoette men slechts zeldzaam enkele wezens: een
jachtopziener met zijn hond, een arme vrouw gebukt onder een bussel takkebos, of
kleine kinderen die van school kwamen, hun lei onder de arm, stil slenterend in hun
eenzaamheid, als waren zij verdwaald onder die hoge, sombere kruinen, waar alleen
het geluid van de talrijke zingende en
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schreeuwende vogels enig leven en beweging bracht.
Het park zelf was heel groot en mooi, één weelderige schat van oude, oude bomen,
omlijstend de zonnig-groene grasvelden die schitterden van rijkkleurige heesters en
bloemen; en 't huis was aardig uitgebouwd, met glazen kamers, veranda's en terrassen,
vanwaar men de verrassendste uitzichten had. En ook van binnen was er alles met
veel smaak naar het laatste comfort ingericht, als 't ideaal verblijf, niet te groot, niet
te klein, voor twee gelukkige verliefde jonge mensen, die één zijn met elkaar en één
met de Natuur.
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V
De eerste dagen waren als een roes van pret en gelukzaligheid. Kinderlijk verrast-zijn
en bewonderen van de ganse inrichting, wandelingen in het park en door de bossen,
uitstapjes in de omtrek te voet en per rijtuig, roei- en zeilpartijtjes op het water. De
lange, bij uitzondering heerlijk mooie meidagen waren nog te kort om van alles ruim
genoeg te genieten. Alfreds vader, en ook Florences ouders, [die Far-West nog niet
kenden], waren mede voor de installatie overgekomen en bleven enkele dagen logeren,
ook zeer verrukt over alles wat zij zagen. Alleen mevrouw de St. Mars liet af en toe
iets als een wanklank horen:
- Als het hier op de duur maar niet ál te eenzaam wordt. Die woorden klonken
onaangenaam in Alfreds oren.
- O, waarom zou dat? antwoordde hij met een zweem van verwijt in de stem. Hebben wij dan niet genoeg aan elkaar, en kunnen er geen vrienden komen?
- Het hangt er van af wélke vrienden, insinueerde mevrouw de St. Mars,
geheimzinnig glimlachend.
Dat was een lichte piek op Alfred, die de speldeprik wel voelde. Mevrouw de St.
Mars, ouderwets-trots en hoogmoedig, hield in 't algemeen niet van Alfreds vrienden,
en namelijk niet, hoewel ze die meest nooit gezien had, van zijn artiesten-vrienden.
Vóór het huwelijk was daar reeds gescharrel over geweest. Mevrouw de St. Mars
had Alfred gaarne zijn relaties zien beperken met wat ze ‘la bohême artistique’
noemde, om zich dichter aan te sluiten bij hún lering, die ook de kring van zijn vader
was, en die zij nogal bescheiden met het epitheton van ‘la société distinguée’
bestempelde. Zij keurde 't wel niet helemaal af dat Alfred aan kunst deed, maar toch
had ze 't liever niet gezien, omdat het alleen dán gedistingeerd en chic wordt als men
volkomen
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‘gearriveerd’ is, ontvangen aan 't hof en gedecoreerd met velerlei ordes, wat toch
maar voor heel weinigen was weggelegd. En thans beschouwde zij 't, wat hem betrof
vooral, als een soort ziekelijke en kinderachtige luxe, die hij zich wel permitteren
kon omdat zijn vader zeer vermogend was, maar waarbij hij toch zijn goede naam
en zijn positie in de wereld niet mocht wagen.
- Och mama, het spijt me dat u ze niet beter kent, mijn kunstvrienden, zij zouden
u zeker meevallen! poogde Alfred dan soms met een soort vertederde naïveteit zijn
illusies te verdedigen, als kon zijn schoonmoeder ook vatbaar worden voor wat in
hem de mooie idealen op deed leven.
En mevrouw de St. Mars drong ook niet verder aan, maar glimlachte dan met een
van die stil minachtende glimlachen waarachter men sterkere afkeuring en
onbuigzaamheid voelt dan achter 't heftigst verzet.
Na een week waren de ouders vertrokken, en voor Alfred en Florence begon nu
het geregeld huwelijksleven.
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VI
Alfred, die sinds maanden niet geschilderd had, voelde een vurig verlangen om weer
te beginnen. De glorie van de meesterstukken, die hij pas weer bewonderd had in
het Parijse Louvre, bleef hem als een glanslicht in de ogen schitteren, spoorde hem
aan om ook iets groots en machtigs voort te brengen. En in de heerlijke meimorgen
liep hij met Florence en hun twee honden door de statige beukenlaan in de richting
van de grote vijver, op zoek naar een mooie impressie.
Zij voelden zich als 't ware dronken, beiden, van zalige, gezonde levenslust. Toen
zij buiten de omheining van 't park kwamen, uit het zicht van tuinman en gedienstige,
begonnen zij plotseling alle twee als kinderen te lachen en te hollen, in wild-uitgelaten
vrolijkheid, gevolgd door de twee meehollende en -springende honden. De een,
Cosaque, was een mooie, grote, wit-en-bruin gevlekte barzoi; de andere, Bossuet,
voor de grap aldus genoemd omdat hij als 't ware bulten en knobbels had van magerte,
was een heel heel kleine bijdehandse black-and-tan. En de grote sprong en wipte
rechts en links met hol geblaf en zwiepende staart over de kleine heen, die nijdig
tegenblafte, en zigzaggend de grote trachtte te ontwijken, in 't fijn gerinkel van het
zilveren belletje, dat aan een schelblauw lintje om zijn hals hing. Florence droeg een
donkerblauwe wollen sportrok en een witflanellen blouse, met fijne bruine schoentjes,
en een wit-geel matelothoedje op haar mooi, blond-golvend haar. Hij had een
lichtbruin fietspak aan, met een grijs-en-groen geruite pet en hoge grijze kousen, met
grijs-en-groen geruite rand. Het stond hem jeugdig en flink, ondanks de zwarte baard
en het lorgnet, die hem steeds ouder dan zijn jaren maakten. Hij achterhaalde haar
in 't rennen, sloeg haar een arm om het middel, gooide zijn schilderdoos en twee
vouwstoeltjes neer
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om haar te omhelzen. Alle frisse lentebloemen schitterden en geurden om hen heen,
alle vogels zongen, en door de opening tussen de loverkruinen was 't licht en ijl van
zachte zomerwarmte in heldere azuren hemel. De vijver glinsterspiegelde aan 't
uiteinde van de laan zoals de zeevlakte soms spiegelt door een tunnel, en onder hun
voeten lag het goudgroen mostapijt nog hier en daar met transparente parelen
bedauwd.
- O, laten wij gaan varen, roeien! juichte zij.
- Maar liefste, ik moet werken, sprak hij ernstig.
- Je moet toch eerst een punt uitkiezen, streelde zij. - Kom, wij zullen 't samen
zoeken.
Hij glimlachte, verrukt. Hij voelde haar reeds in zijn eigen dierbaar ideaal, in zijn
kunst, opgaan. Hartstochtelijk zoende hij haar, met tranen van zalige emotie in de
ogen.
Zij kwamen aan de oever van het meer en ademden er ruim, met stralende blikken,
de frisse lentebries, zacht geurend in de zon naar warme sparrelucht en wilde
kamperfoelie. Le Cygne, het lichte blanke schuitje, lag daar onder een houten afdakje,
zacht klotsend op het kristalhelder water, waarvan de bodem dicht bedekt was met
een laag van bruine dode blaren. Hij maakte 't los en zij stegen er met de honden in.
En onder een zachte, lange riemslag gleed het weg, over de kabbelende, korte golfjes,
naar de wijdte van het meer.
Van ver leek het water blauw als het azuur van de hemel, maar van dichtbij was
't grijs-groen en zó hel doorschijnend dat men duidelijk de grijsgele zandbodem zag,
met af en toe, als schichtige schaduwen, snel-voorbijschietende vissen. En plotseling,
om de hoek van een eilandje begroeid met heesters en met hoge, donkere bomen,
vloog uit het riet, in scherp gillend geruis en gefladder, een bende wilde eendvogels
op, die alle in één lange rij met uitgerekte halzen, een brede kring in het azuur
omtrokken en zich eindelijk aan de overkant van 't water, in 't donkere van de grote
bossen langzaam lieten neervallen.
- O, kijk eens hier! juichte hij.
Het bootje gleed over een soort van kleine baai, een inham van het eilandje, en 't
tafereel was er zo onverwacht verrassend mooi, dat Alfred de roeispanen losliet en
strak zich om-
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keerde om te bewonderen.
Links, achter een zachte helling van kort gras en mos, verrees, als een
ondoordringbaar gordijn, het dicht in elkaar gestrengeld gewas van heesters en hoge
bomen. Rechts, vlak tegenover de glooiing, aan de overkant van 't baaitje, liep het
eilandje als een fijne scherpe tong in 't water uit, en op dat dunne lapje grond stonden
slechts enkele ruige, knoestige, scheef en schots gebogen en gekromde cedersparren,
tussen de gemskleurige stammen waarvan men het blauwe water van het meer zag
glinsteren. Het baaitje zelf was bijna toegegroeid met de brede platte bladeren van
de waterlelies, en tegenaan de oeverkant en rondom aan de wortels van de ruige
stammen was het als een golvend-gouden lichtstreep van bloeiende brem.
- O, wat is het mooi! kreet Alfred, als in betovering. En plotseling zag hij zijn
schilderij in al zijn heerlijkheid.
- Florence! hier heb ik mijn impressie! riep hij juichend. - Dit hoekje bij
zonsondergang. Ik zal het ogenblik kiezen als de zon ginds aan de kim van de verre
bossen is. Dan wordt dit hier alles van onder verlicht. 't Zal zijn als vlammenstrepen
over het goud van de bloeiende brem, tussen de bruinrood wordende stammen van
de cedersparren. Het groen van de lariksen, doorschijnend teer als afhangende kanten
mouwen, zal tintelen op 't zwaar gordijn van de heesters en van de hoge bomen, die
bijna zwart zullen worden. En in het baaitje zal het stille water vaal en bruin zijn,
tussen de brede, dofgroene blaren van de waterlelies, met hier en daar een vlam van
purper en oranje erdoor of overheen, terwijl het meer zelf, tussen de knoestige
roodbruine stammen, als een grote vlakte van afwisselend vuur en licht zal
glinsterspatten. Zeg, begrijp je dat het mooi zal zijn?
- O ja, ik geloof dat het prachtig zal zijn, antwoordde zij kalm.
- Als het maar niet te romantisch wordt, aarzelde hij even.
- Sapristi! wat zou me dat hinderen als het te romantisch werd. Wat denk je?
En zenuwachtig opgewonden boog hij 't hoofd naar rechts en links om het heerlijk
tafereel onder zijn verschillende aspecten op te nemen.
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- Welnee, ik denk dat het heel mooi zal zijn, herhaalde zij nog eens. - En ook, wat
zou dat schaden, als 't romantisch was?
- Je hebt gelijk, parbleu! riep hij opgetogen. - De natuur is immers vaak romantisch,
en ik zie niet in waarom ze daardoor banaler moet worden. Aan hem die ze weergeeft,
haar niet te banaliseren!
Zijn besluit was genomen. Hij roeide 't schuitje naar de zacht hellende oever om
dadelijk van daaruit een schets te nemen. Maar hij dacht plotseling dat Florence zich
daar wellicht zou vervelen.
- Kijk eens, liefste, ik wil direct 'n schets maken, maar het zal je misschien vervelen
om zo doelloos naast me te zitten. Zal ik je maar eerst naar Far-West terugroeien?
- Welnee, 't zal me juist amuseren je te zien werken, verzekerde zij. - En trouwens,
heb je ook niet in je schilderdoos 'n boek voor mij meegenomen?
- 't Is waar! je kunt lezen! riep hij met van blijdschap glinsterende ogen. - Ach!
wat vind ik het lief dat je bij mij wilt blijven!
Hij sloot haar even in zijn armen en gaf haar een tedere zoen. En dan wipte hij op
de hellende oever, hielp haar uit het bootje, waaruit Cosaque en Bossuet alvast
gesprongen waren, legde dit vast aan een struikje en zocht naar een gemakkelijk
plekje, waar zij gezellig naast elkander konden zitten.
- Vanmiddag, of morgen, als je weer met me mee wilt komen, zullen we ons
gezelliger inrichten, streelde hij. - Ik zal plaids meenemen, en kussens, en we zullen
zelfs thee gebruiken als je 't aardig vindt.
- We zouden er zelfs kunnen dineren, het is hier heerlijk! schertste zij, zich lachend
op het donzig korte gras neervlijend.
Hij zag haar fijne voetjes, en haar fijne, zwartgekouste enkels, en plotseling voelde
hij zich weemoedig ontroerd worden van vertedering en liefde.
- Oh! comme je t'aime! comme je t'adore! sprak hij met tranen in de ogen. En
heilig zacht streelde en omhelsde hij haar weer.
- Als je zo voort gaat zal je schilderij voor de tentoonstelling
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nooit klaar zijn, lachte zij, hem zacht wegduwend. - Kom, geef me mijn boek en ga
aan 't werk.
Hij gaf haar het boek. En eensklaps heel ernstig ging hij op een korte afstand van
haar zitten en begon met inspanning te tekenen.
Gedurende ruim een half uur werkte hij door, sprakeloos, de scherpe blik
beurtelings op zijn doek en op het mooie tafereel gevestigd. Hij had zijn houten pijpje
aangestoken, zoals hij altijd deed onder het schilderen, en in zijn werk verdiept hoorde
hij vaag achter zijn rug Florence af en toe de blaadjes van haar boek omkeren. De
zon werd heet, hoog rijzend in de blauwe hemel boven de donkere kruinen van het
eilandje, waar onverpoosd de lentevogels zongen. Een citroengele vlinder, - de eerste
die zij zagen - kwam scheef over zijn doek gewaggeld, en waggelde verder door over
het blauwe water, in 't glinsterknippen van zijn lichte vlerken, tot hij heel klein en
eindelijk onzichtbaar werd, als opgelost in 't warme trillen van de opalen lucht. En
op de neergebogen bruine kuifjes van het blonde oeverriet zaten azuren waterjuffertjes,
hun glazen vleugeltjes wijd open, als uit vrees ze te verkreuken. Soms zweefden zij
even op in een geritsel als van zijde, en dan weer zaten zij heel stil op 't bruine kuifje,
als iets verrassend lichts en fijns, dat uit het rijk etherisch hemelsblauw op aarde was
gevallen.
- Cristi! quelle chaleur! murmelde hij even; en hij drong achteruit naar de heesters,
terwijl Florence, zijn voorbeeld volgend, met een - oui, ça pique, haar parasol opende.
En weer bleven zij sprakeloos, hij in zijn werk, zij in haar lectuur verdiept.
- O, wat 'n vreugd, wat 'n heerlijk geluk zó te mogen leven! juichte hij plotseling,
na een lange stilte van halsstarrig werken zijn palet neerleggend en het kleine doek
opnemend.
- Kijk eens, Florence, ik zal nu maar staken, om vanmiddag, tegen zonsondergang,
met mijn avondimpressie te beginnen. Ik ben nog niet voluit gedecideerd wat ik
schilderen zal: een plein-jour verlichting of 'n schemereffect. 't Is toch ook zo
ontzettend rijk van kleur in 't volle daglicht!
Plots keerde hij zich om, verwonderd geen antwoord te krijgen. Hij zag haar op
het zachte mos en gras van de helling
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uitgestrekt liggen, roerloos, het hoofd achter haar witte parasol verborgen, met rechts
en links van haar Cosaque en Bossuet, die er in slaap gevallen waren.
- Hè, Florence! riep hij. En daar ze nóg geen antwoord gaf, noch een beweging
maakte, sprong hij eensklaps op, als onder de vlijmsteek van een schrikgevoel.
- Florence! qu'est-ce que tu as?... Maar zijn angstkreet veranderde in zachte
glimlach toen hij merkte dat zij eenvoudig ook in slaap gevallen was.
Hij kroop zacht naar haar toe en stak zijn hoofd onder de parasol, om haar met
een zoen te wekken. Maar hij zag 't boek dat naast haar open uit haar handen in het
gras gevallen was, en nam het op, om eens te zien wat haar zó sterk geïnteresseerd
had, dat zij erbij in slaap gevallen was.
En hij las:
- Puis commencèrent les excursions. Ils allaient toujours deux par deux, la comtesse
et Julien devant, le comte et Jeanne cent pas derrière. Ceux-ci causaient
tranquillement, comme deux amis, car ils étaient devenus amis par le contact de leurs
âmes droites, de leurs coeurs simples; ceux-là parlaient bas souvent, riaient parfois
par éclats violents, se regardaient soudain comme si leurs yeux avaient à se dire des
choses que ne prononçaient point leurs bouches; et ils partaient brusquement au
galop, poussés par un désir de fuir, d'aller plus loin, très loin...
't Was een passage uit het voortreffelijk boek Une Vie, van Maupassant, daar waar
de gravin de Fourville haar ruwrechtschapen, goedgelovige echtgenoot met een
vriend van hem bedriegt.
Hij legde stil het boek weer neer en een uitdrukking van ernst kwam over zijn
gelaat, terwijl hij haar, vol bewondering, in de kalme schoonheid van haar slaap
aanschouwde. O! te denken dat zoiets toch gebeurde! dat het niet enkel roman was,
maar dat er zulke vrouwen waren, zo mooi als zij en zo gelukkig, die alles onder de
voeten trapten, die man en kinderen verlieten om met een ander weg te vluchten. En
er waren ook, - en meer nog - , mannen die vrouw en kinderen verlieten, en 't was
soms of een helse macht uit louter boosaardig genot het puurst geluk van de mensen
wreed vernielde.
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Een diep onaangenaam gevoel kwam over hem en hij zat daar even voor haar
neergeknield met saamgefronste wenkbrauwen, als een rechter voor een schuldige.
Toen werd hij 't zich bewust hoe gek hij deed, en weer helderde zijn gelaat onder
een strelende glimlach op. Hij dacht opeens een grapje uit. Hij nam haar boek en
onder de gelezen bladzij plakte hij een wit papiertje, waarop hij schreef met rode
verf:
- Mais le comte s'aperçut bientôt de sa trahison, et, pour la punir, l'abandonna toute
seule à son sort dans une île déserte.
Zo legde hij het boek naast haar weer open en kroop dan stil in 't schuitje, dat hij
loshaakte en met zachte riemslag van het eiland weg deed drijven.
Daar lag ze nu op 't groen van de helling als een grote stille wit-en-blauwe bloem
tussen de twee slapende honden, zo rein en schoon, zo vertederend in haar zachte,
bijna kinderlijke rust. En vreemd was het hem weer te moede, vreemd en kwellend
of hij haar nu werkelijk voor goed verliet in het onvoelbaar glijden van het bootje,
dat hem, als met een fatale macht, van haar verwijderde.
Hij glimlachte, en tranen van emotie straalden in zijn ogen. O, als dát ooit moest
gebeuren, als ooit iemand of iets hem als in dood van haar moest scheiden, dan zou
het ook wel 't einde van zijn eigen leven zijn. En 't werd hem pijnlijk dat ze daar
alleen lag en verlaten, hij wou de grap niet langer volhouden, hij roeide 't bootje terug
naar de oever, op een plek waar hij zich achter riet en pluimgras schuil kon houden,
en riep, met luider stem:
- Florence!
Hij zag haar wakker worden, en bewegen, en met verbazing om zich heen staren.
Dan viel haar blik op het boek, en hij zag haar glimlachen onder 't lezen, en langzaam
opstaan in haar rijzige gestalte, en met haar mooie glimlachende ogen zoekend kijken
over de waterspiegel van het meer.
Toen het hij 't bootje met een lange zachte riemslag weer naar 't midden van het
baaitje glijden, en rechtstaande van voren op de punt, in de theatrale houding van
Lohengrin met de zwaan, kwam hij, als in triomf, naar haar toe gevaren.
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- Oh! le traître! schaterde zij.
- Mein lieber Schwan! begon hij met emfatisch uitgestrekte handen te zingen. En
hij ontving haar in zijn armen, en tilde haar op, en zoende haar, en droeg haar eindelijk
op het kussen van de achterbank, als een geliefkoosd en gestreeld kind. Toen greep
hij weer de spanen, en in de glorie van de lentemorgen roeiden zij terug naar de
oever, waar alle vogels zongen, waar alle bloemen geurden, waar 't grootse woud
hoog en statig oprees onder 't hemelsblauw, als een reusachtige zuilentempel van
poëzie en heerlijkheid.
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VII
- Ga je weer mee naar 't eilandje? vroeg hij haar 's namiddags, toen de zon
oranjekleurig gloeiend in het westen begon te dalen.
Zij had een korte aarzeling.
- Neen, blijf nu maar liever hier, twee keer per dag is te veel, je zou je vervelen,
sprak hij.
- Denk je?
- Ik geloof het wel. Kom liever morgen weer mee. Il ne faut pas abuser des bonnes
choses.
En hij vertrok alleen, opgetogen en gelukkig, trillend van bijna koortsachtig
verlangen om nu ook de mooie schets met avondlicht te maken.
- Heb je de tijd? riep zij hem nog even na. - Ik zal drie maal laten bellen voor 't
diner. Tracht het te horen.
- Best! riep hij, zich omkerend. Hij zond haar een kus met de hand, en met gehaaste
schreden verdween hij in de beukenlaan.
Toen hij met de invallende duisternis op het gegalm van de bel terugkwam, was
hij als een kind van uitgelaten verrukking.
- Oh! ma chère, tu n'as pas idée d'une telle splendeur! juichte hij. - 't Is een droom,
een betovering! En weet je wat nog meer: ik ga er twee schilderijen van maken: een
bij ochtendverlichting en een bij avondlicht. 't Is misschien wel wat vervelend, omdat
het zo dikwijls gedaan is dat het aan 't banale grenst, maar, tant pis, 't is te mooi, je
n'y résiste pas. 't Kan me niet schelen als het banaal en romantisch gevonden wordt.
't Is de schuld van de Natuur zelf. Zij is soms zo: romantisch. Ja, waarachtig. Denk
maar niet dat de romantiekers enkel een vervalste, gemaniëreerde Natuur hebben
weergegeven. Ze zijn soms, in de keus van hun
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onderwerpen, en daargelaten hun manier van uitvoeren, heel trouw realistisch geweest.
Werpt het heerlijk zonnelicht dan niet, op één en zelfde landschap, de ideale frisheid
van een morgen en de purperen glorie van een avond?
- Comme tu t'animes, chéri! glimlachte zij.
- O! 'k ben als een gek! riep hij. - Ik ben verrukt van mijn twee schilderijen! Maar
jij zelf, viel hij eensklaps zachter in, - hoe heb jij de middag doorgebracht?
- Wel, ik heb mijn huishouden gedaan, en ook nog 'n beetje gelezen.
- Haha, je hebt gelezen! Ach, je bent goed, goed, zo goed en lief als je mooi bent!
streelde hij vertederd. - O, liefste, voel je niet dat we hier gelukkig zullen zijn, ideaal
gelukkig?
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VIII
Alfred wás gelukkig. Op dat ogenblik was zijn leven precies zoals bij 't verlangde,
zoals hij 't zich wenste. Als hij soms dacht wat hij nog meer, of nog anders zou
kunnen wensen, dan was het hem onmogelijk iets uit te denken. Hij was, tijdelijk,
volmaakt gelukkig.
Hij leefde, om zo te zeggen, ginds, op 't eilandje. Na herhaalde proefschetsen had
hij zijn beide schilderijen vastgesteld, de ene 't ochtendzicht, de andere 't avondzicht,
en nu werkte hij aan de twee grote doeken, met zulk een hartstocht en een inspanning,
of er niets anders op de wereld meer bestond. Désiré, de tuinman, had hem daar op
't eilandje een hout-en-strooien hokje opgetimmerd, waarin hij zijn schilderijen, zijn
verfdoos, al zijn materialen opborg, zodat hij die niet telkens heen en weer naar huis
hoefde te sjouwen; en zó vast kon hij daar zitten, zó in zijn werk verdiept, dat hij
soms niet de verre huisbel hoorde, en te laat kwam voor de lunch of voor 't diner.
Eens zelfs, om ook zijn onderwerp in 't volle middaglicht te bestuderen, had hij zijn
lunch meegenomen, en was de hele dag op 't eilandje gebleven.
Florence, nochtans, was na die eerste keer op 't eilandje niet meer teruggekomen.
In het begin vroeg hij haar telkens mee, maar het gebeurde ook telkens dat zij door
't een of 't ander was verhinderd, en van lieverlede nam hij de gewoonte er alleen
naartoe te gaan zonder haar mee te vragen, en ook zonder de leemte van haar
afwezigheid te voelen. Hij was te zeer verdiept in zijn arbeid, hij werkte daar zo
heerlijk en zo rustig in volkomen eenzaamheid, dat hij de ganse omgevende wereld
vergat.
Alleen toen hij moe was, toen hij beu was, toen hij niet langer schilderen kón,
dacht hij direct en plotseling weer aan
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haar, als aan een zachte, tedere beloning voor al zijn hard werken, als aan het heerlijkst
en zaligst genot dat hem op aarde kon geschonken worden. Dan borg hij ijlings alles
op, dan wipte hij in 't schuitje en roeide gehaast naar de oever, zich schuldig voelend
dat hij haar alweer zo lang alleen gelaten had, alsof hij haar wetens en willens
verwaarloosde. En dan zoende hij haar als om haar nooit meer los te laten, en vroeg
haar om vergiffenis, en beloofde haar dat hij de volgende dag vroeger terug zou
komen, en dat zij samen zouden gaan wandelen of rijden, zo ver, zo lang als zij maar
wilde.
Florence verweet hem niets, maar over haar kwam soms een mat gevoel van
stil-droeve verlatenheid.
- Wat zou je wel doen, als je gedwongen werd te kiezen tussen je kunst en mij?
vroeg zij hem eens, heel onverwacht, op een middag dat hij weer, berouw- en
liefdevol, maar te laat van 't eilandje terugkwam.
- Maar liefste... die keus dringt zich gelukkig niet op, antwoordde hij ontwijkend,
als om zich de tijd te geven een beter antwoord te verzinnen.
- Neen, maar áls hij zich eenmaal opdrong? drong ze zelf aan.
Hij wist niet goed of zij ernstig sprak dan schertste, doch het deed hem zelf
verwijtend en onaangenaam aan.
- Ik zou zeer ongelukkig zijn indien ik werkelijk zulk een keus moest maken, sprak
hij eindelijk, heel ernstig.
Zijn antwoord bevredigde haar niet. Zij maakte een vluchtig gebaar, als van
ongeduld.
- Je durft niet zeggen wat je denkt, verweet zij hem. - Maar ik zal het je zeggen:
je zou je kunst kiezen en mij verlaten. Hij merkte duidelijk nu dat zij geprikkeld en
misnoegd was, en scherp voelde hij eensklaps zijn eigen schuld, dat hij haar de laatste
tijd te veel verwaarloosd had. Hij kreeg opeens een heel andere blik over hun
onderlinge verhouding en begreep dat er heel wat in haar was omgegaan, waarvan
hij tot nog toe de kwelling niet vermoed had. 't Was als een vaag, nog verwijderd
gevaar, dat plotseling hun jong geluk bedreigde, en hij schrikte diep in zichzelf terug,
voor die zo onverwachte, onheilspellende waarschuwing.
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- O, liefste, hoe kan je zoiets zeggen! kwam hij strelend naar haar toe. - Ik leef toch
maar voor jou, en mijn geluk met jou inspireert mij al het mooie van mijn kunst. Ik
werk door jou, voor jou. Als ik je niet meer had, dan zou ik ook niet meer kunnen
werken, dat weet ik, dat voel ik. Je bent één geworden met mij en met mijn kunst.
En zacht nam hij haar in zijn armen, en vleide haar met de zoetste woorden, terwijl
tranen in zijn ogen kwamen.
- Waarom verlaat je mij dan? Waarom laat je mij hier ganse dagen alleen? verweet
zij hem. En zenuwachtig begon ze te schreien.
- Ach, liefste, streelde hij nog zachter. - 't Is waar, ik heb je verwaarloosd, gans
ingenomen, gans overweldigd als ik was door mijn schilderen. Vergeef me, en ik
dank je dat je 't mij verweten hebt, dat je mij gewaarschuwd hebt. Ik ben egoïst
geweest voor mijn kunst, maar ik beloof je, ik zweer je dat het niet meer gebeuren
zal. Luister: morgen werk ik niet, en overmorgen ook niet. Wil je met mij uitgaan?
Willen we samen naar Brussel gaan of naar Oostende, of waar je ook wilt? Of inviteer
je hier liever 'n paar vriendinnen, of je ouders, of zal ik mijn eigen vrienden vragen?
Zeg me wat je verlangt, wat je verkiest, en 't zal gebeuren? Zij snikte nu, als in een
plotseling onbedwingbare uitbarsting van te lang opgekropt wee, dat onder zijn
zachtende, stillende woorden en strelingen nog overweldigender vloeide. Hij was
voor haar voeten neergezonken, hij omstrengelde haar middel met zijn beide in elkaar
gesloten handen, en zoende haar knieën, steeds smekend om vergiffenis, zelf wenend
van spijt en van rouw, alsof de ramp die hij eerst slechts als een verre dreiging vreesde,
nu plotseling in al haar heftigheid over hen losgebroken was, en heel hun jong en
fris geluk vernielde. Hij zelf begreep maar niet hoe of 't ineens zo erg geworden was,
waarom hij zo ineens, zonder enige voorafgaande gebeurtenis, van het hoogste geluk
in de diepste droefheid lag gedompeld. Het was of alles plotseling uit en dood was:
dood hun liefde, dood zijn kunst, dood al het lieve, en zachte, en tere van hun ganse
leven.
- Ach kom, Florence, we zijn gek elkander rampzalig te maken voor niets! riep
hij, eensklaps opstaand en met ge-
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weld tegen hun ongemotiveerde droefheid reagerend. - Kom kom, wat is dat voor 'n
malligheid; laten we toch niet met eigen handen ons geluk vermorsen. Laten we nu
eens ernstig, kalm en praktisch zijn. Morgen werk ik niet, en overmorgen ook niet.
Wat doen we met die beide dagen?
Toen veegde zij haar tranen weg en snikte droog, het hoofd een weinig van hem
afgewend, als een kind dat zich schaamt: - Pardon,... liefste... ik heb me gek...
aangesteld... maar... ik voelde me zo eenzaam... zo ongelukkig... de laatste dagen...
Maar nu is 't over... Jij zal... voortwerken... en ik... zal mama inviteren en misschien...
'n paar vriendinnen.
- Ach ja, doe dat! juichte hij. - En weet je wat: ik zal ook eens enkele van mijn
vrienden inviteren die je nog niet kent, en we zullen ons allen samen heerlijk
amuseren. Men moet af en toe 'n beetje talrijk zijn, buiten. Edmond de Goncourt
heeft het immers gezegd: ‘J'ai fait mes calculs; à la campagne il faut un invité par
hectare’.
Zij glimlachte. Haar mooie ogen straalden zacht strelend door hun laatste tranen
naar hem toe, als verfriste zonnestralen door aftrekkende regenwolken. Weer was
hun hemel blauw van loutere liefde, maar in hun sterk geschokt gemoed bleef de
zware emotie nog een tijdlang dof natrillen, als het brommen van een ver rollend
onweer, dat nog dreigt terug te komen.
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Daarna
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I
Mevrouw de St. Mars, diep in haar gemakkelijke rieten stoel gezonken, met kussens
in de rug en kussens tegen 't grijze achterhoofd, genoot van haar gewone middagdutje,
op het bordes, in de schaduw van de veranda. Haar borduurwerk lag verfomfaaid op
haar afzakkende knieën, door een geelzijden, om haar wijsvinger gewonden draadje,
vastgehouden. 't Gelaat met dichte ogen had een strakke, trotse uitdrukking, hoog
van kleur, met lijnen van hardheid om de gesloten lippen en om de sterk afgetekende
kin. De grijze haren, dungezaaid en platgestreken, ontblootten midden op het hoofd
een kale spleet tussen de schrale vlechten, die klam waren van warmte.
Daarbuiten, op het kort geschoren grasveld voor de veranda, als grote vlinders
midden in de wijde kring van kleurenrijke bloemperken en heesters, speelden Florence
en haar gasten tennis, ondanks de hete zon: Maxime en Paul, in witflanellen pantalons
en sporthemden, Florence en Elise Loebmuller, - een van haar vriendinnen - ,
kortgerokt, met lichte blouses en breedgerande zonnehoeden. Scherp vlogen de grijze
ballen onder de doffe, matte slagen van de raketten heen en weer over het net, in 't
driftig heen-en-weer-gevlieg van de spelers, en ieder ogenblik was 't een gejoel van
plotseling uitbarstende kreten en gelach. Alleen op een bank in de schaduw van een
prieeltje zat Marie Bagnolet, - Florences andere vriendin - , rustig het spel op te
nemen.
Mevrouw de St. Mars werd eindelijk door hun schreeuwen wakker. Zij opende
bedwelmd haar ogen, vreemd licht en grijs van tint in haar hooggekleurd gelaat, en
voelde naar haar horloge. Halfvijf. Met inspanning richtte zij zich overeind en riep,
over de leuning van klimop en bloemenranken van 't bordes:
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- Florence!
- Maman! antwoordde Florence, met opgewekt gezicht naar de veranda kijkend,
even roerloos met het raket in de hoogte, klaar om te spelen.
- Veux-tu sonner pour le thé?
Het jonge meisje dat alleen en rustig onder het prieeltje naar het spel te kijken zat,
kwam in háár plaats aangelopen.
- Continuez seulement! riep zij Florence toe. En licht rende zij in 't gewapper van
haar rokken op de trappen van 't bordes, en drukte op een knop.
- Speel jij dan niet mee, Marie? vroeg Mevrouw de St. Mars.
- Ik heb gespeeld, mevrouw, antwoordde 't meisje met een lieve glimlach. En even
bleef ze voor de oudere dame staan, wachtend of ze haar soms met iets behulpzaam
kon wezen. Er was iets stralends en tevens ernstigs in haar ganse verschijning, dat
dadelijk grote sympathie opwekte. En zonder bepaald mooi te zijn maakte zij grote
indruk door haar rijzige gestalte, die haar langer deed schijnen dan ze werkelijk was,
en vooral door haar magnifieke donkerbruine haren, golvend rechtopstaande met een
zware krul op 't voorhoofd om haar fijnbesneden, ietwat bleek en mager gelaat, met
innemendzacht bezielde blauwe ogen. Zij was de enige dochter van een rijk industrieel
en Florences oudste kostschoolvriendin.
- 't Is ook veel te warm om te spelen, sprak de oude dame, zich uit haar stoel
oprichtend en puffend naar het theetafeltje gaand. En zij riep het de spelers toe:
- Hoe is 't toch mogelijk je zo af te sjouwen in die warmte!
- We komen, mama, we zijn dadelijk klaar! riep Florence van op het veld.
En plotseling gingen juichkreten op en werden alle vier de raketten wuivend in de
hoogte gezwaaid. Het spel was op een mooie slag uit, en rood en warm van de
inspanning, lachend en babbelend onder elkaar met schitterende ogen, kwamen ook
de spelers op 't bordes uitblazen.
Een dienstmeisje verscheen met een groot zilveren presenteerblad, druk met
theegerei en sandwiches beladen, en allen schaarden zich om 't tafeltje, de raketten
tussen de benen, in opgewonden nagepraat over het spel, zich droogwuivend met
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waaiers en zakdoeken. Paul en Florence, die 't verloren hadden, namen hun kopjes
aan met nog van inspanning bevende vingers en stelden voor om dadelijk een revanche
te spelen.
- Je moet het heus niet doen, sprak mevrouw de St. Mars beslist. En zij schoof
haar stoel naar achter, bewerend dat zij werkelijk warmte afstraalden, en dat ze 't
zelf warm en benauwd kreeg van hun overdreven opgewondenheid.
- Neen maar, kijk eens naar Elise, 't is ongepermitteerd!
Elise Loebmuller, rond en poezelig, met vuurrood, transpirerend gezicht, proestte
't uit van lachende pret voor die bijna verontwaardigde opmerking van mevrouw de
St. Mars.
- Trouwens, voegde deze erbij, met plotseling iets hoogmoedig schimpends in de
toon, - jullie moeten immers fris zijn tegen dat onze voorname gasten aankomen!
- Hohóóó! 't is waar! riep Paul, met komisch-spottende intonatie. En hij begon in
gehaaste affectatie aan zijn kleren te scharrelen, of hij zich reeds voor de ontvangst
klaar maakte. Weer moest Elise, en ook even Florence, om 't flauwe grapje lachen.
Alleen Marie bleef ernstig, met bijna iets afkeurends in de uitdrukking van haar ogen.
De voorname gasten, door mevrouw de St. Mars bedoeld, waren enkele van Alfreds
artiesten-vrienden, twee heren en drie dames, die hij op Far-West ten eten had
gevraagd. Hij beschouwde hun bezoek als een goede en gewenste reactie tegen de
frivole invloed, door elementen als Paul en 't meisje Loebmuller in Florences leven
gebracht. Hij had zich even in die zin met zijn schoonmoeder uitgelaten, hoog prijzend
de levensernst en de schitterende gaven van zijn vrienden, maar was nogal
teleurgesteld van het onderhoud teruggekomen.
- Hoe zeg je ook dat ze heten, die mensen? had mevrouw de St. Mars met gefronste
wenkbrauwen gevraagd, alsof ze zich nooit goed hun namen kon herinneren.
- De beroemde landschapschilder Vanlaer met zijn vrouw, en de niet minder
beroemde romanschrijver Darmont, met mevrouw Darmont, die zelf een hele knappe
schilderes is. Zij brengen hun logeetje mee, mademoiselle Desfeuilles, die ook al
heel aardig begint te schilderen.
- Connais pas, had mevrouw de St. Mars hoofdschuddend, met koele blik en op
elkaar geknepen lippen geantwoord.
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Ze zijn anders toch wel genoeg bekend in de wereld, kon Alfred niet nalaten te
zeggen.
- Van goeje familie?
- Dat weet ik heus niet, mama, had Alfred met een begin van wreveligheid
geantwoord. - Van artiesten als Vanlaer en Darmont vraagt men niet tot welk soort
familie zij behoren. Het zijn superieure mensen, die op zichzelf en door zichzelf tot
de werkelijke aristocratie gerekend worden.
Maxime, die geen ouderwetse vooroordelen kende, had de woorden van Alfred
krachtig beaamd, eraan toevoegend dat men het tot een grote gunst en eer mocht
rekenen met zulke mensen nadere kennis te maken; doch evenmin als Alfred was hij
erin geslaagd mevrouw de St. Mars' weinig verholen tegenzin te fnuiken. Zij had
haar neus opgetrokken en niets meer gezegd, maar in 't geheim, met bedekt
schimpende woordspelingen, ruide zij Florence en ook de andere gasten tegen dit
bezoek op.
- Enfin, enfin, je suis curieuse de voir ça, besloot zij nu weer, met bijna nijdig
sissende stem, terwijl ze 't tafeltje verliet om opnieuw in de gemakkelijke rieten stoel,
naast de bloemenrand van het bordes, haar peuterig borduurwerk te hervatten. Maar
plotseling bleef ze roerloos stilstaan, de strakke, barse blik gericht in het verschiet
van de lange beukendreef, die op de verre steenweg uitliep.
- Wat is dat? Wat komt er dáár aan? vroeg zij, in de verte wijzend. En zij nam haar
face-à-main, om beter te zien.
Allen keerden zich op haar uitroeping om en staarden insgelijks in 't verschiet van
de lange beukendreef. En wat zij daar zagen aankomen waren vijf wielrijders, drie
dames en twee heren, in kalme rit tussen de hoogstammige, donker opkruinende
bomen, tot het buiten naderend. De schuinse zonnestralen wierpen om de beurt een
glinsterende lichtstreep of een doffe schaduwvlek over het wielerend groepje,
naarmate zij in 't ijle van de open ruimte of in 't donkere van de stammen reden, en
de twee mannen leken daarin klein en schraal, verloren als zij waren tussen het gewuif
van de rokken en de wemelende glanzing van de lichtgekleurde blouses.
- Çà, ma tante, ce sont nos invités! glimlachte Paul, voor-
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aan op 't bordes, de linkerhand als een vizier boven zijn ogen. Er was een algemene
kreet van ongelovige verbazing.
- Maar 't is niet mogelijk! Het is pas vijf uur en wij dineren om acht! En ook men
komt toch niet dineren in fietspak! sprak mevrouw de St. Mars bijna geërgerd.
- Jawel, mevrouw, ze zijn het. Ik herken duidelijk mevrouw Darmont, verzekerde
Maxime.
- Mais c'est de la dernière inconvenance! kreet mevrouw de St. Mars, een hoge
kleur van gramschap krijgend. - Wat moeten we toch al die tijd met die lui gaan
doen?
- Ik denk dat ze 'n beetje rond willen lopen, zei Florence gejaagd. - Ik zal maar
spoedig Alfred laten halen.
Zij vloog naar de hoek van de veranda, roepend in de tuin:
- Désiré, Désiré! Kom ne kier seffens hier!
En zodra de tuinman, haastig aanlopend, met de pet in de hand om de hoek van
de villa verscheen:
- Désiré, gij zul moet seffens naar meneer loop, en hem zeg dat de invités hier al
zijn.
- Zit hij op 't eilandeke, mevreiwe?
- Joa, joa, moar hoast ou, nie woar?
Een voor een, met verhitte gezichten even naar de veranda opkijkend, kwamen de
fietsers door het hek binnengereden. Florence trad met Maxime en Paul de trappen
af, hen tegemoet.
- Maxime, jij kent ze allen, niet waar, zal jij de voorstellingen doen? vroeg Florence
bijna angstig fluisterend.
- Jawel, wees maar gerust.
Een tiental meter vóór het huis stegen de fietsers af en met een lieve glimlach van
blij-verrast-zijn trad Florence naar hen toe.
- Monsieur Vanlaer, haastte zich Maxime de eerst optredende voor te stellen.
Het stuur van zijn fiets in de linkerhand, en zijn rond bruin dophoedje in de rechter,
naderde Vanlaer met levendig schitterende ogen, als verrukt door haar schoonheid,
tot Florence, en verzocht haar, hem en zijn vrienden te widen excuseren dat ze zo
vroeg en met hun fietsen kwamen. Zij hadden een rijtoer gemaakt door de prachtige
omstreken, en wilden ook graag nog bij daglicht het oord bezoeken en bewonderen,
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waar hun vriend nu zijn woon- en werkplaats had gevestigd.
- Vous avez bien fait, vous avez très bien fait, monsieur Vanlaer, stamelde Florence
met kleurende wangen, en zij verwelkomde ook Darmont en de dames, die haar om
de beurt door Maxime werden voorgesteld. Toen zetten zij hun fietsen naast elkaar
tegen de klimop- en bloemenmuur van de veranda, en klommen op 't bordes waar
de overige voorstellingen plaatsgrepen, de dames ceremonieus en zwijgend voor
elkaar knieplooiend, de heren ietwat losser, met een vlugge handdruk en een vluchtig
gebrabbeld ‘enchanté de faire votre connaissance’. Florence berichtte dat Alfred nog
aan 't schilderen was, maar dadelijk zou komen; en daarop namen zij de aangeboden
stoelen en zaten even als verbijsterd naast elkaar, met dat onaangenaam, onsympathiek
gevoel van mensen die elkaar niet kennen en niet weten welke aanrakingspunten zij
met elkander zullen hebben. Die penibele toestand duurde echter slechts een ogenblik,
want dadelijk herbegonnen Vanlaer en Darmont in opgewonden geestdrift over de
mooie omstreken en het zo heerlijk gelegen Far-West te juichen, tot zij een vlugge
stap over het grintpad hoorden ritselen en Alfred de trappen opgelopen kwam.
- Ah! dat vind ik aardig, dat je wat vroeg komt! riep hij opgetogen. En nu werden,
met verrukte uitroepingen, echt gulhartige groeten en handdrukken gewisseld. Wat
zag hij er goed uit! Wat had hij hier een prettig leven! Wat moest het heerlijk zijn,
in die prachtige omgeving te werken! 't Gevoel van gêne en benauwdheid was met
zijn komst verdwenen, en vrolijk schalden nu de stemmen door elkaar, terwijl het
dienstmeisje, door Florence teruggeroepen, met kopjes thee en glazen port rondging.
En weldra ontstond tussen Alfred en zijn vrienden een levendig gesprek, waar de
anderen, Maxime uitgezonderd, zich als door een stil akkoord, buiten hielden. Het
duurde niet lang of zij waren, als vanzelf, in twee afzonderlijke groepjes verdeeld:
mevrouw de St. Mars, met Paul, Elise en Florence in gedempt, als 't ware
fluisterend-intiem gesprek; de anderen luidruchtig babbelend en lachend, als goede
oude vrienden, die verrukt zijn elkander na een lange afwezigheid terug te zien.
Alleen Marie zat ernstig tussen beide groepen, een oor naar rechts en
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een naar links, niet goed wetend hoe zich te houden, ietwat bedeesd in 't midden van
die artiesten, naar wier gesprek zij zo graag luisterde, en van een andere kant wat
bang mevrouw de St. Mars te ergeren, indien ze zich te sterk opvallend van háár
groep afzonderde.
Toen de thee gedronken was stelde Alfred voor een wandelingetje door de tuin en
in 't bos te maken en dan te roeien naar het eilandje, waar hij hun zijn werk zou laten
zien.
- C'est ca, promenez-nous dans ce Paradou enchanteur! juichte Darmont. En na
zich even te hebben geëxcuseerd stonden de bezoekers op, en verlieten zij met Alfred
en Maxime de veranda, waar Paul de overige dames zou gezelschap blijven houden.
- Is het niet onbeleefd dat niemand van ons meegaat? fluisterde Marie tot Florence.
- Ik geloof het niet,... wat denkt u, mama? vroeg Florence aan haar moeder.
- Wel nee, laat ze toch gaan, murmelde mevrouw de St. Mars, met een gegrinnik
van minachting de bewegingen volgend van de korte fietsrokjes, die achter een bosje
bloeiende azalea's, om de hoek van 't huis verdwenen.
Plotseling sprong Paul in de hoogte, en begon als een gek met wijduitslaande
armen en benen over de vloer van de veranda heen en weer te dansen.
- Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te prend? riepen Florence en Elise
proestlachend.
- Rien, rien,... je m'amuse... je fais aussi de l'art,... de l'art choréographique!...
tenez,... en jupes courtes,... comme une danseuse de l'Opéra! gilde Paul hoe langer
hoe gekker doend, met de opwaaiende slippen van zijn kort wit tennis jasje over
armen heen en weer hollend en springend. Florence en Elise schaterden, en zelfs de
deftige oude barones moest er onwillekeurig om lachen. Maar plotseling werden
allen stil, terwijl Marie, die de grap smakeloos vond en niet meelachte, een
dringend-vermanend stt! liet horen.
Een van de dames, mevrouw Darmont, kwam haastig op 't bordes terug, om haar
zakdoek te halen, die zij er vergeten had. Zij zag nog juist, wijl ze de stoep beldom,
de jongen mal met opgeheven armen in een hoek van het bordes zijn
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gekheid maken, en eventjes onthutst keek zij met verbaasde, haast verschrikte ogen
op. - Pardon, monsieur, sprak ze, naar haar zakdoek grijpend, en weer holde ze weg,
met een kleur als vuur, de trappen af, het bosje azalea's om, zó gehaast, dat de
kiezeltjes van het grintpad ritselend onder haar voeten opstoven. Stom en roerloos
even keken de anderen elkander aan.
- Est-ce qu'elle m'aurait vu? vroeg Paul, komisch-ontsteld naar voren tredend, met
trage brede passen en wijdopen mond en ogen, als een clown in een circus.
- Ah! par exemple! riep Elise.
- C'est dommage, elle aura pensé qu'on se moquait d'elle, zei Florence onthutst,
met hoge kleur.
- Oui, c'est bien dommage, sprak ernstig Marie, met een uitdrukking van ware
spijt.
Alleen mevrouw de St. Mars bleef spotlachen, met een air van genoegen en
voldaanheid op haar strak gezicht, als bij een goed geslaagde klucht.
- Alors, vous croyez vraiment qu'elle m'a vu! spotte Paul. - Eh bien, je continue!
En weer begon hij als een gek te springen en te dansen.
- Mais voyons, Paul, cesse donc! smeekte Florence, half boos half lachend naar
hem toe vliegend om hem te doen ophouden.
Maar uitgelaten greep hij haar vast en deed haar mee rondhollen en springen.
- Cesse! cesse, te dis-je! Tu sais qu'Alfred n'aime pas ces farces! En hijgend
worstelde ze zich los.
Paul hield op met gekheid maken. Hij stak een sigaretje op en kwam weer kalm
naast Marie en Florence zitten, die nog even, met bezorgde gezichten, het geval
bespraken. De zon ging langzaam onder, achter de hoge bomen van het park, met
brede gouden vlekken en vegen over het groen van de gazons en het kleurengeflonker
van de bloembedden. De lucht was heilig-stil geworden, en in het hoge ijl azuur,
waar schril schreeuwende benden zwaluwen in wijd-scherende kringen elkaar
achtervolgden, hingen lichtroze wolkenstreepjes, zo fijn en teer-doorschijnend, als
waren zij met penseeltjes van goud op 't pure hemelsblauw geschilderd. Een zacht
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bedwelmende geur van azalea's en seringen zweefde bij tussenpozen als een
onvoelbare ademtocht door de zwoele atmosfeer, en in de zware, donkere kruinen
zongen de nachtegalen, nu eens in hoog geschal van triomfante heerlijkheid, dan
weer langzaam en zacht in teerverliefde tonen, tot zij een ogenblik doodstil bleven,
in de bespiegelende stilte van het avondrood. En aan het uiteinde van de beukendreef
verscheen weldra de maan boven de hoge zwarte toppen, een vreemde, bleke maan
in al dat toverlicht, een wezen zonder glans in dunne paarse nevelsluiers, een droevige
verschijning als van rouw en zwakheid, week aarzelend of ze zich geheel vertonen
zou, dan wel achter haar droeve, paarse sluiers weer terugwijken.
- O, wat 'n mooie avond! sprak zacht Marie, met ernstige, strak-dromerige ogen
op het verre schemerlicht van de maan.
- Ik ga binnen, ik vrees de avonddauw en raad jullie aan mijn voorbeeld te volgen,
zei mevrouw de St. Mars, met inspanning opstaand.
- Moeten we niet wachten tot ze terugkomen, mama? vroeg Florence aarzelend.
- Ik zie niet in waarom, aangezien Alfred met hen is, sprak mevrouw de St. Mars
uit de hoogte. - Ik toch ben niet van plan om voor hún plezier 'n verkoudheid op te
doen. En statig verdween ze door de glazen deur naar binnen.
De anderen vroegen zich af of zij nog even zouden blijven wachten dan ook binnen
gaan, toen zij Alfred met zijn vrienden achter het bosje azalea's hoorden terugkomen.
Hoogenthousiast klonk de stem van Darmont boven alle anderen uit: - Ah! c'est
superbe! c'est divin! divin! Ah, mais voyez cette lune! cette lune! Elle est fantastique!
phénoménale! En even stonden zij het schouwspel te bewonderen, zo vreemd gehuld
in toverachtig schemerlicht, met over hun ruggen de dofrode gloed van het uitstervend
daglicht, en in hun aangezichten de lichtpaarse, bijna lijkkleurige twijfelglans van
de opkomende maan.
- C'est beau, n'est-ce pas? riep hun Paul vanuit de schaduw van de veranda toe.
- C'est féerique! C'est d'une beauté suprême et immaté-
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rielle! oui, immatérielle! galmde Darmonts emfatische stem. Gejaagd, in rusteloos,
geruisloos fladderen, zwierven grauwe vledermuizen heen en weer. Men zag ze
scherp zigzaggen in de nog bleek-glanzende open hemelruimte, tussen het
hoogdonkere van de opkruinende bomen, steeds komend en verdwijnend, in dwarse
kruisvlucht over de gazons, als de zwijgende, gepijnigde boden van geheimzinnige
gebeurtenissen. En plotseling begon weer een nachtegaal te zingen, heel dicht bij 't
huis, in een reusachtig grote cederboom.
- Comme c'est beau! Comme c'est beau! fluisterden zij.
Paul en de jonge dames kwamen met zacht schuivende voeten tot aan de
bloemenrand van de veranda luisteren. Werktuiglijk keek Alfred naar hen om, met
een enthousiastzwijgend handgebaar naar de donkere kruin waarin de onzichtbare,
heerlijke vogel zat te zingen. Hij zag in vage nevelglans de sierlijke gestalte van
Florence, de lichte, ovale vlek van haar gezicht, de donkere vlekken van haar haar
en ogen. Paul stond aan haar linkerzijde en Elise aan haar rechter, en ietwat terzijde
naar achter Marie, haast onzichtbaar in de duisternis. En in het zinsbedrog van de
schemering kwam het Alfred eensklaps voor alsof Pauls rechterarm om Florences
middel was geslagen, terwijl hij in zijn linkerhand haar rechterhand gedrukt hield. 't
Was of hij plotseling een klap in het gezicht kreeg, zo gek en onwaarschijnlijk kwam
't hem voor.
- Florence! was hij op 't punt haar dreigend toe te roepen,... toen hij die hand van
om haar middel zag verdwijnen en even naar Elises hoofd toe gaan. Het was Elises
eigen hand, welke hij voor die van Paul had aangezien. Paul hield eenvoudig zijn
beide handen in elkaar gevouwen, en dan zag Alfred ook Florences handen, alle twee
rustig naar voren op de bloemenrand van het bordes geleund.
- Hoe gek had ik mij daar toch kunnen aanstellen! dacht hij, blozend van schaamte
in de halve duisternis.
Aan het diner heerste een gedwongen stemming. Mevrouw Vanlaer en
mademoiselle Desfeuilles hadden iets gegeneerds en verlegens over zich, en mevrouw
Darmont zag er bepaald gepiqueerd uit na de gekdoenerij van Paul op 't bordes. De
huisdames en logées waren zich even, als elke dag, gaan ver-
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kleden, en liun toiletten, hoewel niet overdreven, staken toch sterk af naast de
kortgerokte, ietwat stofferige fietspakjes van de bezoeksters. Alleen Alfred had niet,
als naar gewoonte, van kleren veranderd, om de anderen meer op hun gemak te
stellen, wat zijn schoonmoeder trouwens niet belette hem met vreemde afkeurende
ogen aan te kijken toen hij in de eetzaal kwam, en als in verbazing uit te roepen:
- Hè, Alfred, je bent niet gekleed voor 't diner! Hoe komt dat?
- Ik had geen tijd meer, mama, antwoordde hij met matte, ietwat korzelige stem.
En plotseling vergramd over die aanmerking van zijn schoonmoeder, waarin hij zeer
duidelijk de indirecte, bedekte hatelijkheid tegenover zijn vrienden voelde:
- En ook geen zin, voegde hij er kortaf bij.
Zij keek hem even roerloos aan, met strakke blik en hoog kleurende wangen, en
er ontstond een pijnlijk ogenblik van algemeen stilzwijgen.
- Mevrouw, 't is ónze schuld, wij hebben de tijd vergeten in bewondering over zijn
schilderijen, complimenteerde Vanlaer om het weer goed te maken.
- Ah! ze zijn prachtig! prachtig! vindt u 't ook niet mevrouw? vroeg Darmont aan
Florence, die naast hem zat.
Florence werd rood tot in de hals en haar blik ontmoette die van Alfred, die haar
als 't ware met bedroefd verwijt aankeek.
- Ik heb er alleen het begin van gezien, ik moet er volstrekt nog eens naar gaan
kijken, antwoordde zij bedeesd.
- Wat! mevrouw! riep Darmont komisch-verbaasd, met grote ogen van
haast-niet-kunnen-geloven. - Wat! heeft u die wonderbare werken niet gezien, die
idyllische, ideale frisheid van de ochtend, die grootse, glansrijke apotheose van de
avond, die twee heerlijke doeken van romantisch realisme, zoals onze vriend Melville
ze zo juist noemt! Maar mevrouw!...
- 't Is waar, meneer, 't is ongepermitteerd, ik moet er volstrekt weer naartoe,
herhaalde Florence gegeneerd de ogen neerslaand onder de bedroefd verwijtende
blik, die Alfred over de tafel strak op haar gevestigd hield.
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Vanlaer en de andere bezoekers hadden insgelijks met verbazing opgekeken, en weer
ontstond even een algemene drukking van gêne om de tafel. Vanlaer en zijn vrouw,
die tegenover elkander zaten, wisselden een vlugge blik van diep begrijpen, en
mevrouw Darmont bleef strak-starend kijken op haar bord, in moedwillige stugheid
zich buiten het gesprek houdend. Mademoiselle Desfeuilles, aan het ander eind van
de tafel, luisterde verstrooid naar het gebabbel van Maxime en Paul, de aandacht
afgeleid door Darmont, die nu, veelpratend, in drukke, algemene beschouwingen
over kunst uitweidde. Dit bracht gelukkig wat verlichting in de pijnlijke stemming,
en, daar hij mooi en vloeiend sprak, met grote vindingrijkheid van uitdrukkingen,
gelukte 't hem weldra de aandacht van allen in beslag te nemen. Hij imponeerde hen
door zijn veelzijdige kennis, die onwillekeurig eerbied afdwong. Hij gooide namen
in 't gesprek van grote mannen waarmee hij op intieme voet verkeerde, waarmee hij
gedineerd had, bij wie hij gelogeerd had, met wie hij allerlei interessante onderwerpen
en gebeurtenissen had besproken. Hij domineerde, hij triomfeerde. Alleen mevrouw
de St. Mars het er zich niet aan vangen, bleef stroef en nurks, met een strak-misnoegd
gezicht van gruwelijk-zich-vervelen. Zij kon het overvloedig gepraat van Darmont
niet uitstaan en poogde er weldra stoornis in te brengen. Elk ogenblik vroeg zij
fluisterend 't een of 't ander aan Florence of aan Elise, opzettelijk geen notitie nemend
van de andere dames, of maakte uit de hoogte tekens naar de meid of naar de
tafelknecht, hun zwijgend bevelen gevend die zij niet konden begrijpen, hen met een
pstt! of hm! bij zich wenkend, en ze dan wegsturend en weer terugroepend, tot er
inderdaad eindelijk stoornis kwam, en Darmont met een zijdelingse blik op haar zijn
woordenvloed staakte.
Gelukkig liep 't diner vrij spoedig af, en 't was een algemeen gevoel van verlichting
toen mevrouw de St. Mars eindelijk statig van tafel opstond en aan de arm van
Vanlaer, die naast haar klein en schraal leek als een jongetje in zijn fietspak, naar de
salon ging, waarvan de tafelknecht de dubbele deur wijd openschoof, en waar allen
haar volgden. De dames werden er alleen gelaten, terwijl de heren in de veranda
gingen
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roken.
Toen zij in de salon terugkwamen, stonden de dames reeds klaar om afscheid te
nemen. Alfred hoorde Florence zwak aandringen dat zij nog wat langer zouden
blijven, maar duidelijk was ook dáár de stemming niet aangenaam geweest, en hij
merkte tot zijn verwondering dat mevrouw de St. Mars bij het gezelschap niet meer
was.
- Waar... waar is mama? vroeg hij met aarzeling.
- Zij voelde zich niet heel lekker, zij heeft afscheid genomen van die dames en is
naar haar kamer gegaan, je verzoekend de heren haar excuses aan te bieden,
antwoordde Florence gegeneerd.
Alfred kreeg een kleur van toorn en schaamte.
- Quelle grossièreté! mompelde hij binnensmonds, met een verwoede blik op
Florence, of het ook háár schuld was. Hij voelde duidelijk de belediging tegenover
zijn vrienden, en zag geen middel meer om het nog goed te maken.
- Ah ba! ah bah! herhaalde hij nog een paar keren, gans trillend van
opgewondenheid, en hij voelde zich zó diep gekwetst, dat hij van spijt en ergernis
had kunnen huilen. En plotseling steeg het in hem tot een soort wraaklust, wijl hij,
de zin van Florences woorden verdraaiend, tot zijn vrienden zei:
- Ik bied u wel mijn excuses aan voor het onverwacht vertrek van mijn
schoonmoeder, maar het schijnt dat ze zich niet lekker voelde en naar haar kamer is
gegaan.
Zij wisselden een vreemde blik onder elkaar en uitten enkele vage woorden, terwijl
Florence met stil verwijt hem even aankeek. Maar zelfs háár afkeuring kon hem op
't ogenblik niet schelen, en met nog eens dezelfde, zenuwachtig-moedwillig herhaalde
excuses, vergezelde hij zijn vrienden naar buiten, om het duidelijk genoeg te laten
merken hoe sterk hij tegen dat ganse, ongastvrij onthaal protest aantekende. Dezen
hielden zich trouwens heel correct, tot het einde toe vriendelijk pratend en
glimlachend, doende of zij niets onaangenaams gevoeld noch gemerkt hadden, wijl
Alfred wel met rouw in 't hart begreep, dat zij toch nooit meer, hoezeer zij ook
persoonlijk van hem hielden, op Far-West zouden terugkomen. Alleen mevrouw
Darmont, de meest trotse van
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aard, liet bij 't vertrekken een schimpachtig haha! als van verlossing horen, dat Alfred,
hoe diep bedroefd ook, haar niet kwalijk nemen kon.
Buiten was de maan, ontsluierd van haar lichte nevels, hoog en helder in de
wolkeloze hemel opgerezen, en haar blanke licht viel volop op het vlakke grasveld
vóór de villa, tussen 't donkere van de reusachtig hoog en zwaar opkruinende bomen.
De bloemenperken stonden vreemd verkleurd, de kiezelpaden lagen wit als krijt, en
heel de ene kant van de witen-groen geverfde villagevel was als 't ware scheef afgekapt
door een helle, driehoekigblanke maanlichtstreep waarin de bovenramen glinsterden,
terwijl ginds ver, buiten 't grote ingangshek, de zware donkere stammen van de lange
beukendreef laag bij de grond waren gehuld in een dikke, wijde mistlaag, als stonden
zij midden in een eindeloos uitgestrekt bevroren meer of sneeuwveld.
Zij hadden allen hun lantarens mee, maar de lucht was te mooi en te helder om
door kunstmatig licht het heerlijk schijnsel van maan en sterren te storen en te
schenden. De dames trokken enkel, tegen de nachtelijke kilheid, de korte manteltjes
aan, die zij op de sturen van hun fietsen hadden vastgebonden, en na een laatste groet
die in Alfreds oren klonk als een vaarwel voor altijd, wipten zij licht op hun zadels
en vertrokken, zacht raderend over de ritselende kiezeltjes, in 't zangerig-gedempt
gerinkel van de aan de sturen vastgemaakte belletjes.
- 't Is 'n schande! bromde Alfred tussen zijn tanden, toen hij de laatste fiets buiten
het hek had zien verdwijnen.
- Wat dan? Wat is er 'n schande? vroeg kalm Maxime, die met Alfred de bezoekers
tot beneden de stoep vergezeld had.
- De manier waarop mijn schoonmoeder, en ook mijn vrouw, mijn vrienden hier
ontvangen hebben, raasde Alfred. Hij hield zich even in voor Paul, die op 't bordes
verscheen, vragend of zij soms geen zin meer hadden nog in de maneschijn wat rond
te wandelen.
- Neen, blijf bij mij, fluisterde Alfred dringend tot zijn vriend.
En daar geen van beiden dadelijk een antwoord gaf, herhaalde Paul, half onzichtbaar
in de schaduw van de veranda,
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ietwat ongeduldig zijn vraag.
- Neen, we blijven maar 'n ogenblikje meer, we komen spoedig weer binnen, riep
Maxime.
- Tant pis; dan ga ik het aan de dames vragen, besloot Paul. En hij liep weer in
huis.
Zodra hij weg was trok Alfred zijn vriend in 't donkere van een kronkelallee met
zich mee.
- Ik ben er woedend en rampzalig onder! Ik zou er om kunnen huilen! kreet hij.
Maxime, diep halend aan zijn sigaar, liep een ogenblik zwijgend naast Alfred, als
verdiept in gedachten.
- Je schoonmoeder, soit; en nóg kan je niet weten of ze zich werkelijk niet onlekker
voelde. Het mens eet en drinkt nogal veel, en dat bezwaart. Maar je vrouw heeft toch
geen schuld daaraan, sprak hij eindelijk, kalm verwijtend.
- Jawel, jawel, Florence ook, drong Alfred opgewonden aan.
- Zij heeft wel niet de onbeschofte insolentie van haar moeder getoond, maar zij
is niettemin onbeleefd, onverschillig, ongastvrij geweest, niet zoals de vrouw van
een artiest tegenover andere artiesten, mensen van grote waarde en vrienden van haar
man, zou behoren te zijn.
Weer liep Maxime een poos stilzwijgend in gedachten.
- Que veux-tu, mon cher? 't Is de opvoeding, sprak hij eindelijk.
- Zeg liever: het gebrek aan opvoeding, beet Alfred hem toe.
- Soit, gebrek aan opvoeding, hernam Maxime. - Maar dat heb je vooruit wel
geweten, en daardoor heb je je recht verbeurd om het haar te verwijten.
- Maar ze zijn toch niet allen zo. Daar heb je b.v. Marie Bagnolet. Wat 'n aardig,
ernstig, ontwikkeld meisje! En hoe of ze zich voor alles interesseert! Die heeft toch
ook dezelfde opvoeding gehad als Florence.
Een lichte kleur, onzichtbaar in 't halfduister van de allee, kwam als een warme
gloed over Maximes gelaat. Sinds hij met Marie op Far-West gelogeerd was, voelde
hij een toenemende genegenheid voor haar in zich opkomen. Hij bestreed in zichzelf
dit gevoel, sterk steunend op zijn pessimistische en cynische levensbespiegelingen,
die hem elke liefde
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welke op een huwelijk kon uitlopen, als een ramp hadden leren beschouwen. Maar
in de laatste tijd was die overtuiging wel wat aan 't wankelen gegaan, en niet zonder
een geheim gevoel van jaloezie had hij de grote genegenheid en bewondering
opgemerkt, die Marie voor Alfred en voor zijn kunstgewrochten scheen te koesteren.
- Marie is eenvoudig een uitzondering die de algemene regel qua opvoeding in
haar stand bekrachtigt, antwoordde hij zo kalm mogelijk.
Op zijn beurt liep Alfred nu een lange poos stilzwijgend, als weggezonken in zijn
sombere gedachten. Zij liepen sprakeloos naast elkaar, nu eens in 't donkere van de
lommerpaden, waar onzichtbare azalea's en seringen geurden, dan weer in het breed
open maanlicht van de gazons, waar hun reusachtig lange, tegen de zachte glooiingen
schuins oplopende schaduwen, fantastisch met hen meegingen.
- Als ik denk, hernam treurig Alfred, - dat Florence sinds haar eerste bezoek met
mij op 't eilandje, geen enkele maal daar meer teruggekomen is om naar mijn werk
te kijken, terwijl Marie, voor wie ik toch maar een vreemd-onverschillige ben, mij
zo dikwijls vergezelt, en zich interesseert voor mijn werk, dat ze liefheeft, dat ze
bewondert, dat ze begrijpt, o, dan vraag ik mij soms vol angst en wanhoop af, of ik
mij niet totaal vergist heb in mijn huwelijk, en of ik niet, in plaats van Florence, een
meisje als Marie tot vrouw had moeten kiezen! En toch bemin ik, aanbid ik alleen
en uitsluitend Florence, en voor Marie zou ik nooit anders kunnen voelen dan een
grote, innige, broederlijke vriendschap. Ah! 't is treurig, 't is wel diep treurig!
Maxime bleef sprakeloos, zwaar halend aan zijn eindje sigaar. Maar plotseling
hoorden zij gegiechel achter een bosje heesters, en in de schaduw van een donkere
kronkelallee hielden zij beiden werktuiglijk stil.
- 't Is die fatterige Paul met de anderen, fluisterde Alfred misnoegd. - Laat ons hier
eventjes wachten, ik ontmoet ze liever niet.
Zij hielden zich schuil in het donkere van de heesters, en een twintigtal passen
verder, daar waar een dwarsallee op een breed grasveld uitliep, zagen zij de luid
lachende en gieche-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

1132
lende groep in 't vol, helder maanlicht voorbijgaan. Paul in 't midden, aan de ene arm
Florence en aan de andere Elise, en een weinig opzij, eenzaam en als 't ware er niet
bijhorend, Marie. Zo duidelijk als uitgeknipte poppetjes tekenden zich hun gestalten
op de klaarlichte achtergrond af, en onder het donkere bont dat zij hadden omgeslagen
kregen de bleke japonnen van Florence en van de jonge meisjes iets irreëels en
toverachtigs in hun glanzende lichtheid, als waren zij van een onbekende, heel dunne,
doorschijnende materie, als weefsels van nevel en droom.
- Zie, dát is haar genre, dáár kan ze zich mee amuseren, murmelde Alfred verbitterd,
toen zij in wegstervend gepraat en gegiechel voorbij waren: - een hansworst als die
jonge snob, een gansje als die dikke Elise. Ik erger mij ontzettend aan die
onuitstaanbare familiariteit met haar neef. Ik heb haar herhaaldelijk en uitdrukkelijk
verzocht ermee op te houden, en in mijn tegenwoordigheid durft ze 't niet meer doen;
maar je ziet het: als ik er niet bij ben begint ze weer.
- Je bent te streng voor haar, zei Maxime. - Zij toont zich immers zoals ze is.
Wellicht zal ze liever een charade of een partijtje tennis spelen met die jonge idioot,
dan zich in gemaakte vervoering op te winden over je mooie schilderijen, maar wat
kan je daaraan doen? Zij is nu eenmaal zo, het is haar aard, en eigenlijk blijft ze
sinceer en logisch met zichzelf.
- Ah! het is treurig, ik verzeker je dat 't treurig is zo iemand lief te hebben! zuchtte
Alfred.
- Het is altijd treurig iemand lief te hebben, filosofeerde Maxime.
Plotseling galmden storende kreten in de heilige sereenheid van de zomernacht.
Het waren de anderen die naar hen riepen, vragend waar zij waren, en of zij mee
naar huis gingen.
- Ja ja, we zijn hier, we komen! riep Alfred tegen. En zijn harde stem galmde
triestig-schor, als een wanklank in de zacht-harmonieuze stemming van de nacht.
- Neen neen, niet trouwen, nooit trouwen, murmelde nog even Maxime, als 't ware
sprekend voor zichzelf, in verbitterd terugdenken aan veel verleden smart.
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II
De logés waren vertrokken. Alleen mevrouw de St. Mars zou nog een tijdje blijven.
Alfred, in zijn arbeid afgezonderd, was over de teleurstelling van het bezoek van zijn
vrienden nog niet heen. Hij had, in opgewonden drift, 's avonds na hun vertrek aan
Florence een scène gemaakt, maar zij had gehuild en daarbij was 't gebleven. Meer
dan ooit had hij 't gevoel dat zijn vrienden nooit meer op Far-West zouden
terugkomen.
Hij was niet meer de vriend waarmee zij jarenlang, in
goed-elkander-kennen-en-begrijpen, hadden omgegaan: zijn huwelijk, zijn omgeving,
zijn schoonmoeder, ja zelfs zijn eigen vrouw, alles had hem nu van hen verwijderd,
en hij was een vreemdeling voor hen geworden, een vreemdeling die zij, - hij voelde
't instinctief, - uit oude genegenheid nog liefhadden en beklaagden, maar van een
andere kant minachtten, omdat hij zich uit zijn onterende boeien niet durfde los te
worstelen. Dood was zijn eigen mooi, en vrij, en gezond artiestenleven van vroeger,
en geen andere keus stond nog voor hem open dan de totale afzondering, het stug
zichzelf terugtrekken in zijn arbeid, of ondergaan in het banale leven van de kring
waarin zijn vrouw was opgevoed, waaruit hij wanhoopte haar los te rukken en waarin
zijn schoonmoeder haar wilde houden.
En liever zonderde Alfred zich af in algehele eenzaamheid. Zijn beide schilderijen
waren bijna klaar; met koortsachtige inspanning legde hij er de laatste hand aan, alles
wat er buiten hem en zijn werk omging trachtend te vergeten. Enkel op het uur van
de maaltijden en 's avonds zag hij Florence en zijn schoonmoeder. En hij leefde in
zúlk een opgewondenheid van kunstschepping, in een zó diepe harmonie met 't fijnste
van zijn mooiste en intiemste wezen, dat hij de
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verdere disharmonie van zijn leven tijdelijk haast niet meer voelde. En eindelijk, op
een avond, kwam hij doodmoe maar opgetogen thuis, en in naïeve verrukking, alsof
hij zeker wist dat iedereen op dat ogenblik zijn heerlijk gevoel moest delen, riep hij
uit, met een van die juichende zuchten waarmee artiesten hun verlossing van een
lang en pijnlijk werk uitjubelen:
- Oef! Ik ben klaar! Wat 'n geluk! Wat 'n verlichting!
En uitgeput van zalig werken het hij zich met dichte ogen en hangende armen in
een fauteuil onder de veranda neer.
- Ach zo, ben je werkelijk klaar? kwam Florence banaalstrelend naar hem toe.
Zij wisselde een vlugge blik met haar mama, en plotseling, nog zoeter strelend:
- Hoe zou je er dan over denken als ik voor een paar dagen meeging met mama,
die overmorgen naar Oostende vertrekt?
O, hoe pijnlijk nuchter troffen hem die woorden, zo plotseling dompend op zijn
zacht-enthousiast gevoel van volbrachte arbeid neervallend! Met onthutste verbazing
keek hij haar aan, terwijl hij, in de leunstoel overeind geschokt, antwoordde:
- Ma... mama vertrekt overmorgen,... en jij wil met haar meegaan!... Wat 'n idee?...
- Voor enkele dagen maar,... vier of vijf dagen,... op zijn langst genomen een week,
streelde zij.
- En ik? word ik dan niet meegevraagd? kon hij niet langer onder zich houden.
Mevrouw de St. Mars, die in gewild stilzwijgen, als had zij met de kwestie niets
te maken, met op elkaar geknepen lippen aan een tafeltje te borduren zat, keek even
schichtig op.
- Natuurlijk, haastte zij zich te zeggen.
- Ja maar welk ‘natuurlijk’, mama? Natuurlijk ‘wel’ of natuurlijk ‘niet’? drong hij
enigszins boosaardig, met een gepijnigde glimlach aan.
Maar mevrouw de St. Mars nam 't euvel op.
- Je n'aime pas les plaisanteries d'un goût douteux, antwoordde zij gebeten.
Alfred trouwens, had evenmin lust tot gekheid maken. Hij

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

1135
voelde zich beledigd en bedroefd. Het kwam hem voor als een soort van verraad. Zij
hadden blijkbaar zonder hem willen gaan, en voor niets ter wereld zou hij nu nog,
als een aalmoes, de uitnodiging aanvaarden.
- 't Is maar 'n grapje, sprak hij mat, met inspanning zijn lippen tot een glimlach
dwingend. - Ik zou overigens geen tijd hebben om mee te gaan; ik ben van plan om
dadelijk met een ander schilderij te beginnen.
- Wel nee, doe dat niet, kom nu maar liever met ons mee, drong Florence aan,
ziende dat hij treurig en misnoegd was.
- Kom, doe het, je doet er mij zoveel genoegen mee. Aan de zee kan je toch ook
wel schilderen.
Maar kalm-hardnekkig weigerend schudde hij zijn hoofd, inwendig boos ook dat
ze zo licht en oppervlakkig over zijn arbeid sprak, alsof het voor hem 't zelfde was,
waar en wat hij ook al schilderde.
- Neen, 't is onmogelijk. Je had mij op tijd moeten verwittigen. Nu heb ik andere
schikkingen genomen.
Florence begon stil te schreien.
- Je bent onaardig, klaagde zij. - Je zat zó in je werk verdiept dat we niet eens de
mogelijkheid hebben ingezien je er ook maar even uit te halen. En als mama...
- Pardon, daareven vertelde ik je dat ik klaar was met mijn werk, viel hij haar in
opgewonden onlogisch-met-zichzelf-zijn in de rede.
- Waarom wil je dan niet mee?
- Waarom?... omdat ik niet zo plotseling en klakkeloos besluiten neem, van 't ene
ogenblik tot 't andere. Je had me op tijd moeten verwittigen, zeg ik je.
- Maar we wisten 't zelf niet. Mama heeft opeens haar besluit genomen, vanmiddag,
na het ontvangen van een brief van papa. Kijk, lees het. Hij is voor veertien dagen
te Oostende, in 't Splendid Hotel, en vraagt ons of we geen zin hebben daar voor 'n
dag of wat bij hem te komen.
En zij gaf hem een brief, die op mevrouw de St. Mars' werktafeltje lag.
- Om 't even, ik heb geen tijd, antwoordde hij koel, haar de ternauwernood vluchtig
doorlopen brief teruggevend.
- Zelfs niet voor drie of vier dagen? vroeg mevrouw de
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St. Mars, met een zuur gezicht.
- Zelfs niet voor drie of vier dagen, antwoordde hij nog koeler.
Maar vind je 't dan toch goed, liefste, dat ík met mama meega? vroeg Florence
eensklaps veel zachter, begrijpend dat zij hem nu tóch niet mee zou krijgen.
- Natuurlijk, zei hij, op dat éne woord dezelfde klemtoon leggend, als mevrouw
de St. Mars daar straks gedaan had.
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III
Hij had nog even gehoopt dat Florence zich op 't laatste ogenblik bedenken, en bij
hem blijven zou. Hij vond het zo naar, die tijdelijke scheiding, de eerste sinds hun
huwelijk, vooral nu er toch weer iets van disharmonie tussen hen was ontstaan. Als
vreemde invloed maar niet storend meer werkte, als ze maar weer gezellig en intiem
een tijdje met elkaar alleen waren, dan zou alles ook weer zo goed worden, dacht
hij; en hij hoopte, o zo vurig, dat ze 't ook zou voelen, en dat zij hem op 't laatste
ogenblik zou komen zeggen: ‘neen, neen, ik laat je niet alleen, ik blijf hier bij je,
omdat ik voel dat we elkaar niet mogen verlaten zolang die kleine wanverhouding,
die als een schaduw over ons geluk is neergekomen, niet in onderlinge verzoening
en tederheid is opgelost’.
Maar hij zag haar zenuwachtig inpakken, als voor een lange reis, als voor een
scheiding, en bitter vreette het aan zijn hart. Hij vergezelde haar en haar moeder in
het rijtuig naar 't station, hij ontving haar afscheidszoen en hielp haar in de coupé;
en toen hij de trein zag wegstomen, - zij nog even door het neergelaten raampje naar
hem glimlachend en wuivend met de hand, - toen was het hem te moede of ze nu
voor altijd wegging, of plotseling iets dood was tussen haar en hem, of hij haar nooit
terug zou zien zoals ze vroeger was, zoals hij haar had leren kennen en liefhebben.
- O, ik had haar niet mogen laten gaan, of ik had mee moeten gaan! verweet hij
zich eensklaps, van vlijmende smart, met tranen in de ogen op zijn lippen bijtend.
En nu had hij de wegsnorrende trein na willen vliegen, en er zich vast aan klampen,
en in de wagen springen, en er voor haar voeten op zijn knieën om vergiffenis smeken.
Maar 't was te laat, de trein was reeds uit het gezicht, en op 't perron van
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't kleine stationsgebouw stond hij even als verloren heel alleen, naast een bediende
die hem vluchtig groette en door een glazen deur verdween.
En dan opeens, zonder overgang, na de woeling van 't vertrek, de zwaar drukkende
eenzaamheid. Far-West als 't ware uitgewoond en verlaten, de heldere kamers stil
en leeg, de meubels niet meer tot hem sprekend. De meiden in eentonig heen-en-weer
geschuifel aan iets boenend of schurend in gangen en keuken, de koetsier in eentonig
neuriën van een vervelend bekend deuntje iets herstellend aan zijn spullen, de tuinman
ergens ver scharrelend in de heesters, al van die stille, trage werken, die in drukke
tijd hun beurt niet krijgen, en eerst worden waargenomen als er niets anders meer te
doen is.
En plotseling wist hij, de grote werker, voor wie de dagen steeds te kort waren,
niet meer wat met zijn tijd gedaan. Hij stond daar even doelloos in de veranda, als
radeloos starend in de diepte van de lange beukendreef langswaar Florence verdwenen
was. En 't kwam hem voor alsof zij door haar eigen moeder van hem was verwijderd
en zijn toenemende antipathie voor mevrouw de St. Mars ontvlamde in haat.
- Dat moet veranderen, Florence moet kiezen tussen haar mama en mij, liep hij,
halfluid tegen zichzelf sprekend, met gebukt hoofd en gefronste wenkbrauwen op
het bordes heen en weer. En nu hij eensldaps in die flinke stemming van
decisief-willen-optreden was, speet het hem geweldig dat hij haar met mevrouw de
St. Mars had laten meegaan.
- Ik had me dadelijk daartegen moeten kanten, dadelijk! raasde hij in zichzelf. Er mij bepaald tegen verzetten ofwel met haar meegaan, en haar surveilleren, en haar
desnoods met geweld mijn sterkere wil opdringen. Ik ben veel te goed, te dom, te
zwak geweest. Onmiddellijk na dat ellendig bezoek van mijn vrienden, had ik
categorisch tegen haar en tegen de slechte invloed van haar moeder moeten optreden.
Ik had 'n scène moeten maken, 'n heftige scène, tegen alle twee. Ik had hun, in mijn
vrienden, en in mijn huis, mijn huis, de superioriteit van de intellectuele en artistieke
begaafdheid moeten leren eerbiedigen. Dát had ik haar moeten
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laten voelen, aan mijn schoonmoeder, dat ze in mijn huis was, en dat ik er intelligente
mensen wenste te ontvangen en te zien eerbiedigen, en niet de domme onwetende
fatten, die zij er tracht binnen te smokkelen.
Zo wond hij zich in zijn eenzaamheid op, en schreef zichzelf, met stugge wilskracht,
een flinke, onwankelbare gedragslijn in de toekomst voor. Hij zou haar nu maar niet
naar Oostende volgen, dat zou zwakheid zijn. Hij had nu eenmaal gezegd dat hij niet
meeging en daar moest hij zich aan houden; maar zodra zij terug was zou hij haar
zijn condities stellen, het liefst met zachtheid, maar desnoods met dwang. Versterkt
door dit vast voorgenomen besluit, wandelde hij niet Cosaque en Bossuet door 't
park tot aan de vijver, sprong er in 't bootje, en roeide naar het eilandje. In lange,
heerlijke bespiegeling ging hij er vóór zijn twee grote, voltooide schilderijen staan.
Hij was tevreden over zijn werk, hij voelde dat hij iets goeds, iets groots had gemaakt.
Daar was leven, poëzie, gevoel in. Daar was kracht in. Daar was durven in in
waarheid; in reëel-romantische natuur-waarheid. Hij had die natuur-romantische
impressie nog versterkt in de twee doeken. In de ochtendimpressie had hij een
opstijgende vlucht van wilde eenden geschilderd, diezelfde wilde eendjes welke hij
er de eerste morgen met Florence gezien had, en die sinds telkens weer bij zijn konist
schrikgillend opvlogen; en in de avondschilderij zag men opnieuw de eendjes, roerloos
op een afstand in het water, wachtend op zijn vertrek om in het oeverriet te komen
slapen.
Hij hoorde al de kritiek daartegen uitrazen, en schrijven in de couranten dat 't
banaal-romantisch was; maar 't kon hem helemaal niets schelen, en hij dacht er nu
ernstig over na om het nóg verder door te drijven, om ook datzelfde mooie zicht in
herfst- en winterstemming te schilderen, ja er in een reusachtige reeks panelen, onder
de algemene titel: ‘Romantisch-Natuurrealisme’, de vier jaargetijden mee af te
beelden. Waarom niet? Had één en 't zelfde landschap in onze streken dan niet
werkelijk vier grote verschillende aspecten, al naar gelang van de vier seizoenen?
En kregen die vier verschillende aspecten ook niet weer hun essentiële schakeringen
in de ochtend- en de avondstemmingen? En er waren
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immers nog veel meer aspecten van een zelfde landschap: in zon, in mist, onder een
wolkenhemel, in sneeuw, in wind, in regen, eindeloos, eindeloos. De kunst, als de
Natuur, was onbegrensd, in al haar schakeringen; en hij die 't zelfde landschap
ontelbare malen onder allerlei aspecten zou geschilderd hebben, zou dan toch nog
maar een heel klein gedeelte van de oneindige verscheidenheid en waarheid ervan
hebben weergegeven.
En het groot scheppingsvermogen van zijn artistiek voelen en kunnen legde zacht
in hem een hoge reine troost tegen de kleinere hindernissen van zijn verder leven.
Weer was hij kalmer en gelukkiger gestemd, en zonder harde dwang, alleen met tact
en zachte overredingsmiddelen, hoopte hij nu ook weer Florence op de goede weg
te brengen. Nu was hij jolig-opgewekt ineens, met een behoefte om zich te bewegen,
om vrije lucht en ruimte in te ademen. Hij sloot het hokje waar zijn schilderijen
stonden, die hij 's middags met Désiré naar huis zou halen, wipte terug met Cosaque
en Bossuet in 't schuitje en voer weg, in flink-gekadanseerde slag van de
glinsterend-natte riemen. Cosaques zijig haar stond door het lichte briesje als een
fijne, zilvertrillende donsrand tegen zijn spitse kop en lange, slanke lichaamsvormen
opgekruld, en hij leek op een mooie zwaan, daar achter op het bootje; en Bossuet,
de ruggegraat gekromd, zat met zwart vochtig-glimmend neusje en ingetrokken
staartje als van kou te bibberen. En 't bootje vloog, met zacht klotsend gekabbel van
het water langs de zijkanten, als een grote, witte watervogel over de licht rimpelende
vlakte, soms even aanscherend tegen de lenig weerbuigende lis- en rietstengels, soms
ritselend-glijdend over brede groene bladerenbedden, waar gele-en-witte waterlelies,
in ideale onbevlekte puurheid, onderduikelden en weer opschoten. De heerlijkheid
van het gezonde leven juichte in hem op en hij voelde zich opeens weer sterk
geworden, onaantastbaar sterk in zijn hoge, mooie aspiraties, die over al het lagere
en mindere zouden zegepralen.
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IV
De tweede dag na haar vertrek ontving hij van Florence een brief. Maar de lezing
was hem een teleurstelling. Hij had gehoopt dat ook zij in de afwezigheid iets voelen
zou van de zachter en edeler gewaarwordingen, die in hemzelf na de eerste opwelling
van bitterheid waren ontstaan, maar het had er helaas niets van. Haar brief was niets
dan een banaal mondain gekeuvel, ergerlijk storend naast de verheven bespiegelingen
die hij in zichzelf, in zijn grote harmonie met de natuur, zo zuiver waargenomen en
zo diep gevoeld had.
- Tu n'as pas d'idée, chéri, zo schreef zij hem, - du luxe qu'on voit ici et du nombre
de personnes de connaissance que nous avons déjà rencontrées: les de Lisieux, les
Berlaimont, les de Lozij, les Loebmuller, les van den Bulck, tous semblent s'être
donné rendez-vous ici, et nous nous proposons pour la semaine prochaine, qui est la
grande semaine d'Ostende, les plus joyeuses parties. Ce soir nous dînons à six à une
petite table au Palace-Hôtel. Ce sera délicieux. Et, figure-toi, que j'ai vu la belle
Otero! Oui, de tout, tout près, devant le Kursaal, sur la digue. Jamais je n'ai vu chose
aussi impressionnante. Imagine-toi que son corsage, que je prenais de loin pour un
brocart couleur gorge-de-pigeon, était tout simplement, - je te demande un peu! - un
vaste chatoiement d'opales! C'était d'un effet!... non, tu n'en as pas d'idée! Et,
figure-toi, autout et derrière elle il y avait au moins deux cents curieux qui la suivaient,
et, devant elle, marchait à reculons, pour la voir mieux venir, un groupe au moins
aussi nombreux! Et elle marchait à côté d'un vieux monsieur à cheveux gris et chapeau
mou, qui n'avait pas l'air luxueux du tout, lui. Il se tenait très courbé et ses jambes
flageolantes avaient l'air de se dérober sous lui. Il paraît que c'est son amant, je te
demande un peu! elle qui est si jeune
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et si jolie, et si distinguée! On prétend que c'est un comte français, fabuleusement
riche et qui lui donne tous ces merveilleux bijoux. Père dit qu'il l'a rencontré jadis à
Paris, dans un cercle, mais qu'il a oublié son nom. Vraiment, chéri, tu dois venir, on
s'amuse comme des Dieux ici...
Mistroostig en geërgerd legde hij de brief opzij. Weer voelde hij de diepe
verbittering van twee dagen tevoren, nadat ze vertrokken was. Hij was boos om die
brief en had zin haar een schimpend antwoord te sturen. Het wufte en banale van
haar schrijven ergerde hem haast zo sterk als de verderfelijke invloed die hij erin
voelde. Hij had lust om haar spottend te antwoorden dat hij niet recht goed begreep
wat zij bedoelde met ‘s'amuser comme des Dieux’, aangezien toch niemand wist wat
een god wel voor een wezen was en dus ook niet weten kon of een god zich
amuseerde, en hoe of hij zich amuseerde. Maar de droefheid nam de bovenhand over
zijn bittere schimplust, en hij antwoordde heel koel dat hij weer aan 't werk was en
dus niet kon komen, en dat hij vooral hoopte haar zeer spoedig weer terug te zien.
Hij schreef haar verder dat de verhalen over de toiletten van la belle Otero hem niet
interesseerden en hij ook helemaal geen artistieke schoonheid vinden kon in
edelgesteenten, al waren deze nóg zo groot en nóg zo duur.
Een paar dagen verliepen. Alfred had zijn twee grote schilderijen van het eilandje
naar huis gebracht, en in afwachting dat hij met de herfst zijn grootse plan kon
doorzetten, was hij weer aan 't schilderen gegaan, in de bossen, op een bijzonder lief
plekje, waar een klein bouwvallig huisje, met lichtblauwe afzakkende luikjes en grijs
strodak, op een heuveltje van bijna rode aarde, dicht tegen de donkere bosrand stond.
Het was een eigenaardige, verrassende schakering van geweldige kleuren naast elkaar,
en hij werkte weer vol gloed en geestdrift, met het hoog geweten van de machtige
artiest, die al het beste van zijn tijd en levenskracht aan de scheppingen van zijn
genie opoffert.
Zo vond zijn vader hem eens zitten, op een middag dat hij heel onverwacht, per
automobiel, op Far-West aankwam.
- Hé! Papa! Hoe komt u hier zo plotseling! riep Alfred blij-verrast opstaande en
zijn palet neerleggend.
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- Ik kom je eens opzoeken, glimlachte de oude heer Melville, zijn zoon de hand
drukkend. En even keek hij onverschillig naar het schilderij, zonder er iets van te
zeggen.
- U blijft dineren, niet waar? Ik ben alleen, weet u? Florence is met haar mama
naar Oostende.
- Ja, daar heb ik van gehoord, antwoordde mijnheer Melville. En jij had geen zin
om mee te gaan?
- Nee, sprak Alfred, haastig zijn doek en verfdoos opruimend. - Wacht u even, ik
ga dadelijk met u mee?
Hij liep binnen in 't huisje, waar hij, als naar gewoonte, zijn gerei liet staan; en
samen gingen zij door bossen en lanen naar Far-West terug.
- A propos, vroeg plotseling mijnheer Melville, - wat is er hier toch gebeurd met
het bezoek van je vrienden?
Alfred kreeg een kleur. Hij begreep dat zijn vader daar iets van vernomen had en
kwam om er meer van te weten.
- Heeft u daar iets van gehoord? vroeg hij bijna angstig.
- Ja, ze schijnen niet erg tevreden te zijn.
- Hoezo?
- Dat heb ik tenminste vernomen bij een oom van 't meisje Desfeuilles, die er in
haar familie moet over gesproken hebben.
Alfred beet op zijn lippen, en tranen van ergernis kwamen in zijn ogen.
- Dat is ook zo, sprak hij met trillende stem. En plotseling kon hij zich niet langer
inhouden, en vertelde het hele bezoek aan zijn vader, op een bitter-opgewonden toon.
Mijnheer Melville zei eerst een hele poos geen woord: hij het zijn zoon tot 't einde
toe vertellen. Hij was een flinke man, een man van weinig woorden, maar van kras
en praktisch handelend optreden. Het huwelijk van zijn zoon was eigenlijk niet
helemaal naar zijn zin geweest, al had hij er zich geen ogenblik bepaald tegen gekant.
Hij, de grote werker, behorend tot een geslacht van machtig-rijke fabrikanten die de
hoge toon voerden in zijn geboortestad, voelde een zekere minachting voor de
verarmde, nietsdoende adel, waar hij zich ver boven achtte, en die meer en meer door
huwelijken, in zijn stand, hun toevlucht en fortuin kwamen zoeken. Hij was
buitengewoon ontstemd geweest door 't verhaal
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van het meisje Desfeuilles, wier oom een intieme vriend van hem was, en daar hij
al van in 't begin een speciale hekel had aan de hoogmoedig-verwaande mevrouw
de St. Mars, wenste hij niets liever dan het haar eens goed betaald te mogen zetten.
- Die moet je hier verbannen! riep hij eindelijk met driestheid uit, onverschillig
of hij daardoor ook de antipathie van Alfred tegen zijn schoonmoeder nog verergerde.
- Je moet, in weerwil van alles, Florence aan haar verderfelijke invloed onttrekken,
liefst met zachtheid natuurlijk, maar als 't niet anders gaat, dan met geweld. Je
huwelijksgeluk en vrede staan op. 't spel. Mag ik dat eens bedisselen? Komt ze hier
nog terug?
- Dat weet ik niet, maar ik hoop wel van neen! riep Alfred.
- Welnu, áls ze nog terug komt, dan wordt het al spoedig de tijd voor de opening
van de jacht, en dan kom ik hier ook. En dan zal ik haar eens goed waarnemen, en
haar, als 't moet, in krasse woorden zeggen wat ik van haar handelwijze denk.
Zij waren aan huis, en de eerste bel voor het diner galmde. Alfred wilde zijn vader
binnenleiden, maar nu de oude heer eens goed gezegd had wat hem op het hart lag,
was hij niet langer te houden. Neen, hij ging in de stad dineren en wou er nog graag
vóór de duisternis aankomen. Over een paar weken, met de opening van de jacht,
zou hij voor een tiental dagen komen. En hij wenkte zijn chauffeur, die naast de
remise stond, en dadelijk, met het ruisend en daverend gevaarte kwam aangereden.
Zij wisselden nog slechts enkele woorden, roepend met luider stem in het zwaarder
opdreunend gedruis en geplof van de machine, die plotseling als 't ware hoog begon
te zingen en zacht raderend in versnelde vaart over de bochtige grintallee verdween.
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V
Toen kwam haar tweede brief, waarin zij nogmaals aandrong dat hij toch, als was 't
ook maar voor een paar daagjes, komen zou, en, zoniet, of zij dan zelf nog een dag
of twee langer mocht blijven, daar ze zo graag de laatste wedrennen en 't bloemencorso
bij zou wonen.
Dat aandringen, zopas na 't bezoek van zijn vader, en dan nog na zijn zo besliste
brief dat hij niet komen zou, vond hij dom en grievend. Hij deed nu plotseling of het
hem niet meer schelen kon. - Fais comme tu voudras, antwoordde hij kortweg. Quant à moi, qui vis d'une vie saine et naturelle, et qui travaille au heu de passer mes
jours dans le désoeuvrement, je te répète pour la dernière fois que je n'ai ni le temps
ni le loisir de me mêler au genre de monde, ni de participer aux soi-disant plaisirs
avec lesquels tu t'occupes là-bas.
Hij dacht dat ze nu wellicht niet langer zou dúrven blijven, en hij had vrede met
zichzelf dat hij zo maar ineens flink opgetreden was. Hij dacht niet dat hij nu
eensklaps, zonder overgang té flink, en zelfs ruw was, en dat ze zich haast beledigd
moest voelen. Maar de datum waarop zij, volgens eerste afspraak, terug had moeten
zijn verliep, zonder dat hij nog iets van haar hoorde. En dan begreep hij eerst goed
dat hij zichzelf in zijn onrecht had gesteld. Hij was er boos en ongelukkig om, en
voelde dat het bezoek van zijn vader ook niet goed op hem gewerkt had. En hij dacht
eraan om haar nog eens, maar nu op zachtere toon te schrijven, toen eindelijk bericht
kwam in een heel kort briefje, dat zij de volgende dag met de trein van halfvijf
terugkeerden en hem verzochten een dicht rijtuig aan het station te sturen.
- Wat! komt zij ook nog mee? riep hij eensklaps weer humeurig uit, doelend op
zijn schoonmoeder, wijl hij met gefronste wenkbrauwen de woorden ‘nous revenons
demain’
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nog eens herlas.
En hij was eerst van plan haar het rijtuig te sturen zonder zelf mee naar het station
te gaan, om duidelijk genoeg te laten merken hoe ontevreden hij was. Toch deed hij
't niet. Op 't laatste ogenblik overwon hij zijn wrevel en stapte in 't rijtuig, en was
daar op 't perron om haar uit de coupé te helpen.
Hij was echter vast besloten haar met koelheid te bejegenen. Maar zijzelf, Florence,
vloog hem dadelijk in de armen, en zei, half verwijtend, half lachend:
- Méchant, de m'écrire de telles lettres! Tu ne m'aimes donc plus!
Dat ontwapende hem opeens en geheel. Hij duizelde, als bedwelmd onder haar
goede omhelzing en onder de troeblante parfum-geur die als een zachte atmosfeer
van liefde om haar wasemde. Zijn ganse voorgenomen koele houding, de strenge
woorden die hij voor haar klaar had, alles verzwond als nevel voor de zon onder die
zachte streling. Hij glimlachte onwillekeurig en zoende haar hartstochtelijk terug,
eensklaps louter vertederd en verliefd haar na die voor hem lange afwezigheid terug
te zien, en toch met in het diepste van zijn hart een spijt over zijn zwakheid, en een
gevoel dat hij verkeerd deed alles zo maar dadelijk weer goed te vinden. Maar 't was
te laat al, zij triomfeerde, en ook haar moeder triomfeerde, terwijl zij statig leunend
op de hand die hij hulpvaardig naar haar toestak, uit de wagen stapte. Hij stond er
even van verbluft hoe alles zo heel anders afgelopen was dan hij vast voorgenomen
en besloten had; en toen zij in het rijtuig zaten, en Florence, vriendelijk lachend met
haar fijne handje tikte op zijn knie, en hem nogmaals halfverwijtend vroeg: - eh bien,
méchant, comment as-tu passé le temps sans moi? voelde hij zich onthutst-belachelijk
en dom als iemand die te laat merkt dat hij zich met kinderachtige naïefheid iets heeft
laten ontfutselen waarop hij zeer gesteld was en dat hij met de grootste zorg meende
bewaard te hebben.
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VI
Toch waren 't nu weer enkele goede dagen vol geluk en liefde, bijna als eerste,
illusievolle huwelijksdagen. Alleen vond hij in haar uiterlijk iets veranderd, dat hem
minder aangenaam aandeed. Wat was het? Een kleine wijziging aan haar kapsel?
Een andere manier van opkijken, van lopen, van zich te houden? Hij kon het zich
niet duidelijk maken maar het stoorde en mishaagde hem. Het was iets dat ze van
ginder, van Oostende had meegebracht, iets dat ze daar wellicht gezien had en nadeed,
en dat haar, - de indruk ergerde hem ontzettend, maar drong zich telkens en telkens
weer aan hem op, - dat haar bijna iets cocotte-achtigs gaf. Hij kon het eindelijk niet
onder zich houden, en maakte er haar een opmerking over, in tegenwoordigheid van
haar moeder.
Zij deden of ze zich verschrikkelijk ergerden, alle twee.
- Je droomt, er is volstrekt niets aan haar veranderd, verklaarde gedecideerd
mevrouw de St. Mars.
- Ach mama, verbeterde Florence, - er is eenvoudig een lichte ondulering in mijn
kapsel gekomen, u weet wel, zoals Elise Loebmuller en de meisjes Berlaimont het
nu dragen.
- A la belle Otero, zeker? vroeg spottend Alfred, die plotseling meende te begrijpen.
Maar zij vonden zijn opmerking zeer ongepast.
- Nous ne sommes pas assez avancées dans l'intimité de cette personne pour savoir
comment elle porte ses cheveux chez elle, antwoordde mevrouw de St. Mars met
een zuur gezicht. Maar juist aan haar ingehouden toorn, en aan het reticente van haar
weerlegging, voelde Alfred instinctmatig dat hij wél juist geraden had, en op zijn
beurt werd hij inwendig ziedend bij de gedachte dat zijn vrouw, evenals die andere
jonge lichthoofden van haar omgeving, het kapsel en de allures van de beruchte
danseres nadeed. Hij voelde plotseling
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een onbedwingbare behoefte in zich opkomen om scherpspottend en kwetsend te
antwoorden:
- Eh bien, tant mieux alors, si je me trompe, car si Florence se mettait à imiter les
allures de la belle Otero, je devrais bien, moi, pour ne pas rompre l'harmonie, imiter
celles du noble vieux monsieur qui lui sert de protecteur, et qui sait si je m'acquitterais
bien de cette pénible tâche.
Mevrouw de St. Mars hield zich of ze niet goed begreep, maar toornig-rood
kleurden haar deftige wangen. Florence staarde Alfred verwonderd aan, met een
vochtige glans als van opwellende tranen in haar ogen.
- Je n'aimerais pas, mais pas du tout, que ma femme en arrivât à ressembler, même
extérieurement, à n'importe quelle personne de ce genre, herhaalde hij nog eens met
nadruk, nu plotseling heel streng en ernstig. En zonder nog verder op een antwoord
te wachten, stond hij op en verliet de kamer.
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VII
De volgende ochtend was Florence opnieuw gekapt als vroeger, en Alfred toonde
zich dankbaar voor dat dadelijk voldoen aan zijn verlangen.
- Je bent toch veel beter, duizendmaal beter zo, streelde hij zacht haar zoenend.
Maar zij wendde zwijgend 't hoofd opzij, als om hem 't offer dat ze voor hem deed,
door haar uiterlijke koelheid te doen uitboeten.
Hij nam er maar liefst geen notitie van. Hij was tevreden dat hij nu ook zegevierend
zijn ontzag op haar beproefd had, en hoop had nu weer haar met veel tact te brengen
op de weg waar hij haar leiden wilde.
Enige dagen verliepen. Het gewone leven ging geregeld weer zijn gang, in tamelijk
goede harmonie, hij enorm veel werkend, zij kalm-tevreden in 't gezelschap van haar
moeder. Soms maakten zij alle drie aangename rijtoertjes in het omliggende. Mevrouw
de St. Mars was vriendelijker, minder zuur en scherp dan vroeger, en Florence was
weer met hem een en al liefelijkheid geworden en deed nu zelfs haar best om zich
voor zijn werk te interesseren.
- Wat ben je van plan na dit schilderij te maken? vroeg zij hem eens op een middag,
dat zij hem tot aan het aardig huisje tegen de boskant vergezeld had.
- Na dit schilderij ga ik 'n tijdje rust nemen, antwoordde hij met een zucht. - Ik
voel me nogal vermoeid en wil mijn krachten wat sparen om dan weer aan mijn
herfsteffecten te beginnen op het eilandje.
- O, wat ben ik blij! juichte zij. - Ik zou zo graag nog vóór het einde van de zomer
enkele vriendinnen inviteren, en 't zou zo aardig zijn als we allen samen enkele
gezellige pleziertochtjes konden ondernemen.
Zijn gezicht betrok.
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- Vriendinnen!... welke vriendinnen? vroeg hij, onaangenaam verrast door haar
woorden.
- Wel,... verschillende die heel aardig voor mij zijn geweest te Oostende en waar
ik wel iets terug mag aan doen: de Berlaimonts, de van den Bulckes, de Loebmullers,
antwoordde zij met bedeesde aarzeling, wel merkend dat het in zijn smaak niet viel.
- Ah saperlotte! wat 'n ramp! riep hij, ontmoedigd zijn palet neerleggend.
- Maar aangezien je tóch niets meer te doen zult hebben, liefste, drong ze strelend
aan.
- Niets meer te doen! niets meer te doen! viel hij kregel in. - Ik zal toch wel altijd
iets beters te doen hebben dan mijn tijd met zulke vervelende lui te verbeuzelen!
De ruwheid van zijn toon kwetste haar, en enigszins driftig nam zij het op voor
haar vriendinnen.
- Je noemt ze vervelend, en je kent ze zelfs niet, of bijna niet. Ik verzeker je dat
ze voor mij ten minste zoveel waard zijn als je eigen artiesten-vrienden, die je hier
gepresenteerd hebt.
Die onbehendige woorden van haar openden plotseling weer folterend een nog
niet genezen wonde.
Gejaagd, met zenuwachtig trillend penseel, duwde hij enkele vlekken verf op het
kleurrijke doek. Hij deed zijn uiterste best om de gramschap in te tomen, die hij in
zich voelde opbruisen.
- Luister, Florence, sprak hij eindelijk schijnbaar kalm, met een vreemd-matte
stem, terwijl hij zijn bleek geworden gezicht half tot haar omwendde, - 't is mogelijk
dat ik de bedoelde vriendinnen niet goed ken, en ik zal er maar dadelijk bijvoegen
dat ik geen lust voel om ze beter te leren kennen, maar, wat vast en zeker is, is dat
jij volkomen de waarde ignoreert van de kunstenaars die ik hier, - tot mijn spijt en
rouw - geïntroduceerd heb, en dat ik je bepaald verzoek ze voortaan met rust te laten.
Ik zal je niet meer dwingen om ze nog te ontvangen, wees maar gerust, het spijt mij
enkel tot in het diepste van mijn ziel dat jij niet in staat bent ze te begrijpen en te
waarderen, en daarom vraag ik je gedecideerd dat je zelfs hun namen niet meer zou
noemen, want
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het doet mij lijden. Heb je 't verstaan, Florence?
En, zonder op haar antwoord te wachten, viel hij zenuwachtig, met gefronste
wenkbrauwen, weer aan 't werk.
Zij bleef een ogenblik roerloos en stilzwijgend, de ogen streng en boos, diep
beledigd door zijn hard-afdoende woorden. Een hevig rood kwam even op haar
wangen, gevolgd door een grote bleekheid, en haar blik, strak starend op zijn schilderij
gevestigd, kreeg als 't ware een uitdrukking van haat en van misprijzen.
- Zoals je wilt, beet zij eindelijk kortaf, met sissende lippen. - Tant pis voor ons
als je mij dwingt om onbeleefd te zijn.
En met plotselinge tranen in de ogen keerde ze zich om, en stapte haastig weg.
Zonder op te kijken noch te spreken, koortsachtig kladdend met zijn trillende
penselen op het doek, hoorde hij haar vlugge stap over het met mos begroeide pad
verdwijnen, in 't zijig geruis van de met de rand van haar japon zacht-ritselend
meeschuivende droge blaren...

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

1152

VIII
- Alfred?
Hij deed of hij 't niet hoorde, in de lezing van een boek verdiept.
- Alfred?
Streng keek hij op, met koele blik, strak wachtend wat zij verder had te zeggen.
- Kom, wees lief, Alfred, laten we elkaar niet bouderen. Is dat nu de moeite waard?
Laat ons liever elkaar goed trachten te begrijpen.
- Ik boudeer niet, antwoordde hij gemaakt kalm, - ik lees.
- Jawel, je boudeert, ik zie 't. Zij kwam naar hem toe en legde haar hand op zijn
schouder. Hij bleef koel. Hij wilde koel blijven. Hij hield zich moedwillig nurks en
stug, met de koppigheid van iemand die zich in zijn onrecht voelt en 't niet bekennen
wil. Hij streed inwendig tegen de verwekende emotie, die hij, onder de warme,
strelende drukking van haar hand, in zich voelde dringen.
- Boudeer niet meer, herhaalde zij nog eens zacht en bijna smekend. - Ik wil niets
doen wat je mishaagt, wij zullen niemand inviteren.
Toen voelde hij plotseling diep kwellend al het harde en ongemotiveerde van zijn
tegenkanting, en een grote, tedere emotie deed hem tranen in de ogen komen.
- Pardon, liefste, pardon, ik ben hard en slecht geweest, snikte hij eensklaps, heel
zacht haar hand van zijn schouder wegtrekkend en die hartstochtelijk kussend.
Zij boog over hem neer en zoende hem ook heel teder, op het voorhoofd. Hij trok
haar helemaal tot zich en omsloot haar vurig in zijn armen.
- Jawel, je mag, je moet je vriendinnen inviteren. Ik ben boos en slecht geweest
en 'k smeek je om vergiffenis.
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- Neen, neen, liefste, neen, neen, laat ons zo maar met ons beidjes gelukkig zijn,
streelde zij.
Maar hij drong aan, werd haast gebiedend nu.
- Ik wíl dat je ze inviteert, ik wíl het! riep hij. - Wil je mij een groot, een heel, heel
groot genoegen doen? Ja? Schrijf hun dan dadelijk om ze te inviteren.
- Meen je 't heus? vroeg zij.
- Heus, ik zweer het je! sprak hij bijna plechtig, haar met open, rechtschapen blik
strak in de ogen schouwend, als om haar diep genoeg al zijn berouw en wroeging te
betuigen.
Toen glimlachte zij zacht tevreden, en zoende hem heel teder op de wangen. En
strelend maakte zij zich uit zijn omarming los en ging voor haar lessenaartje zitten
schrijven.
- Aan wie schrijf je? vroeg mevrouw de St. Mars binnenkomend.
- Alfred verlangt dat ik een paar vriendinnen inviteer, antwoordde zij.
- Welke?
- Wel, Céline en Ghislaine Berlaimont, met Elise Loebmuller en de Lisieux's.
- De Lisieux's zijn op reis. Je weet immers wel dat Paul gezegd heeft dat ze verleden
vrijdag vertrokken.
Toevallig werd Alfred door 't horen van Pauls naam getroffen.
- Hé, waar hebt u Paul gezien? vroeg hij.
- Te Oostende, antwoordde Florence zonder zich om te keren.
- Je hebt mij daar niets van gezegd, sprak hij verwonderd. Florence keerde zich
om:
- 't Is dat ik er niet aan gedacht heb, liefste.
Strak staarde hij haar even aan, maar haar blik rustte zó helder in de zijne, dat hij
zich inwendig schaamde voor de vage argwaan, die een ogenblik in hem was
opgekomen. Hij hield niet van Paul; daarom deed het hem zeker onaangenaam aan,
als hij hem hoorde noemen.
- D'ailleurs ça n'a aucune importance, besloot hij, kalm zijn boek weer opnemend.
En weer over haar schrijftafel gebogen, arrangeerde zij met haar mama van de de
Lozy's te vragen, in plaats van de Lisieux's.
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IX
Alfred deed werkelijk zijn best, zijn uiterste best om zich in vredesnaam naar de
wensen van zijn omgeving te schikken. Zijn schilderij van 't aardig huisje aan de
bosrand was voltooid, en voorlopig deed hij niets meer, rustend na zijn harde werken
van de ganse zomer, krachten verzamelend om weldra, met de eerste gouden tinten
van de herfst, zijn reusachtige conceptie op het eilandje weer door te voeren. En 't
viel hem mee in den beginne, hij was opgeruimd en prettig, en aan zijn vader schreef
hij dat nu alles weer heel goed was, en dat hij zich gelukkig voelde.
En hij tenniste in witflanellen broek en sporthemd, maakte tochtjes per automobiel
en rijtuig, reed paard, ging mee visites maken op de buitens in de omtrek, en elke
avond trok hij plichtmatig voor 't diner zijn smoking aan, en danste zelfs in de veranda
met de vriendinnen van zijn vrouw. Hij luisterde met schijnbare belangstelling naar
de dodende gesprekken over mondaine gebeurtenissen, over recepties, huwelijken
en toiletten, over paarden, sport en jacht; en hij hoorde soms ook, door oudere dames
en heren, ideeën uiteenzetten, o zo vreemd, over kunst en artiesten, over politiek en
godsdienst, over moraal en sociale wetenschap. Dan was 't hem of hij plotseling in
een andere wereld leefde, zowat een honderd jaar of drie geleden. Voortdurend kreeg
hij de indruk dat die heren en dames van mevrouw de St. Mars' omgeving op
intellectueel gebied een goede twee à driehonderd jaar achteruitleefden. En bij
voorkeur sloot hij zich dan ook aan bij Florence en de jonge meisjes die hem nu allen
bijzonder aardig vonden, en nam deel aan pick-nicks in de bossen, zo weinig rustiek
als 't maar kon, met witte tafellakens en servetten uitgestrekt op 't mos, en met
gegalonneerde knechts die dienden. Hij wilde nu eens van alles proe-
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ven wat de anderen zo prettig en interessant vonden en zonder enig vooroordeel
trachten er ook van te genieten.
Veertien lange dagen hield hij het zo vol. Toen kwam in hem de walging, plotseling,
overweldigend. Hij kreeg een afkeer en minachting voor zichzelf; hij zag zijn mooie
leven, zijn rustig kunstenaars- en werkersleven gebanaliseerd, geparfumeerd,
geprofaneerd, en 't bruiste in hem op tot ontembare opstand. Zijn hekel was ineens
zó scherp, dat plotseling, als in een aanval van krankzinnigworden, het gekke plan
in hem ontstond van alles in de steek te laten en te vluchten, en nooit meer terug te
komen.
Hij had een nacht van vreselijke foltering. Florence, door zijn rusteloos woelen
ontwaakt, vroeg hem wat er scheelde, of hij ziek was.
- Ik voel me niets goed,... onuitstaanbare hoofdpijn, kreunde hij.
- Pauvre, sprak ze banaal-meelijdend. - Zou je niet wat ammoniak opsnuiven?
Ammoniak voor zijn kwaal! Hij meende 't uit te gillen van ergernis en foltering.
- Neen, ik stik, ik heb frisse lucht nodig, ik ga 'n beetje buiten lopen, antwoordde
hij, zenuwachtig trillend uit zijn bed springend.
- Pas op, liefste, dat je de logés niet wakker maakt, fluisterde zij zacht.
Oh! de logés! Met stokken had hij ze uit hun bed willen gooien. Bovenmenselijk
spande hij zich in om enigszins kalm te blijven, om geen beledigingen uit te gillen.
In enkele minuten was hij koortsachtig half aangekleed, en stapte met gefronste
wenkbrauwen in de duisternis naar de deur.
- Liefste, zou je geen wapen meenemen? het is misschien gevaarlijk zo heel alleen
's nachts in 't park, vroeg ze bezorgd in haar bed overeind zittend.
- Neen neen, wees maar gerust en slaap weer in, murmelde hij, de deur openend.
En zonder te luisteren naar iets dat zij hem nog nafluisterde ver het hij de kamer.
- Ha! neen! neen! neen! duizendmaal neen! Zo is 't niet mogelijk meer! niet
mogelijk meer! riep hij hardop, luid-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

1156
zuchtend ademhalend, toen hij in de zachte duisternis en stilte van de zomernacht
eindelijk in vrijheid buiten was. En met gehaaste, wijde passen liep hij recht vóór
zich uit, recht door de brede laan tussen de bossen, naar het meer.
Het was een heftige, woeste krisis. Zijn vuisten balden zich van toorn, en meteen
kwamen tranen van machteloze wanhoop in zijn ogen. Hij begon plotseling
overstelpend te snikken en te schreien, vrij overgeleverd aan de uitbarsting van zijn
gevoelens in de nachtelijke eenzaamheid, als een zwak, klein kind. En in de zwaar
drukkende stilte die hem als met een rouwfloers omnevelde, werden al zijn
gewaarwordingen heftig overdreven, en voelde hij zijn levensgeluk onherroepelijk
en voor altijd verloren. Hij kón het zo niet langer uithouden, er moest een eind aan
komen.
- Liever de dood, ja, liever de dood dan zulk een ellendig leven! snik-kreunde hij
in de duisternis. En hij zag duidelijk het einde: de scheiding van Florence, zijn
hopeloos alleen zwerven en dwalen, en eindelijk de dood.
Hij voelde onherroepelijk, dat niets haar zou veranderen, dat ze zijn leven, dát
soort van leven dat hem onontbeerlijk was, nooit zou kunnen begrijpen, nooit zou
kunnen delen. Het was haar schuld niet, zij was anders opgevoed, zij kon het helpen
noch veranderen, het zát eenvoudig niet in haar, en nooit zou het erin komen. Zij
waren geen mensen voor elkander, nooit hadden zij met elkaar moeten trouwen, hun
huwelijk was een monsterdaad, een misdaad geweest, en 't enige wat hun nog te doen
bleef, was zo spoedig mogelijk van elkaar te scheiden.
Hij was er ineens vast toe besloten. In de overprikkeling van zijn zenuwen en de
zwaar benauwende stilte van de nacht voelde hij alles met een buitengewoon scherpe
intensiteit: 't onhoudbare van de bestaande toestand, het onvermijdelijke van wat
komen moest. Zijn grote, hartstochtelijke liefde, de enige drijfveer van zijn huwelijk,
week op de achtergrond; hij voelde niet meer haar bekoring, hij voelde nog enkel
dat hij zich vergist had, dat zij voor elkaar niet geboren waren, en dat zij moesten
scheiden. Geen wrok, geen haat was er in hem: alleen de overtuiging, de koele, harde,
onomstootbare overtuiging, dat het nu zo spoedig mogelijk moest
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eindigen.
De frisheid van het meer woei hem zacht-strelend in 't gezicht, en met zijn haastige,
gejaagde stap, volgde hij nu de eenzame, donkere oever. Zwart-glimmend lag de
stil-heldere waterspiegel aan zijn voeten, weerkaatsend al de gouden sterren van het
donkerblauw uitspansel. Hij keek ten hemel op, en zag ze tintelen, de sterren, zo
rustig en zo talloos; en 't drong in zijn artiestenziel hoe groots en schoon het was: al
dat geflonker van goud op dat donkere blauw. Een schoot er weg, in dwarse vlucht,
als een vuurpijl naar de donkere streep van de bossen aan de andere oever; en in het
sombere water wipte even een klein visje boven, als een schichtig zilverstraaltje. En
weer werd alles stil en roerloos, onder 't heilig stil geflonker van de sterren.
Hij zou het doen, want 't moest, het móest. Van morgen vroeg zou hij 't haar zeggen,
kalm, zonder boosheid, als iets dat niet anders meer kon. En 't leek hem nu eensklaps
heel eenvoudig en natuurlijk, als iets dat zou gebeuren zonder smart noch strijd,
omdat zij ook wel voelen zou dat het niet anders kon. Zij zouden van elkander
scheiden in vriendschap en in goedheid, met een gevoel van grote wederzijdse achting,
en in het diepste van hun ziel zou zacht-weemoedig de herinnering aan het verleden
steeds bewaard blijven, de herinnering van een tedere wederzijdse zwakheid, van
een touchant vergrijp, waar geen van beiden eigenlijk schuld aan had.
Werktuiglijk, versterkt door zijn besluit, liep hij steeds verder langs het meer,
langzaam kalmerend door zijn stage lopen de pijnlijke overprikkeling van zijn
zenuwen. Hij draaide om een verre bocht, verdiepte zich in 't donkere van de bossen,
kwam door een lange omweg aan de andere oever uit. En in de verte, naar 't
noordoosten toe, zag hij een flauwe, bleke schemer streep, zoals men 's nachts de
vage, doffe lichtgloed ziet, die hangt boven een grote, verre stad. Toen hoorde hij
het fijn gekweel van een klein vogeltje, hoog in een donkere sparretop. En om hem
heen kreeg alles nu vaagnevelige omtrekken, schimmen van vormen in grauwe, ijl
wordende lucht, een schim van oever naast een vage glans van water, schimmen van
bomen rijzend uit schimmassa's van heesters, en in 't verblekend firmament de
langzaam
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wegstervende glanspunten van de sterren. Een tweede vogel zong, stil-dromerig met
kort geschal, zoals ze zingen op het einde van de zomer; en aan de oppervlakte van
de waterspiegel, hoorde hij een visje smakken. Toen kwam uit 't grauw en kort
verschiet van 't stille water iets als een vage bleekheid naar hem aangedreven. Hij
meende eerst, in vreemde zinsbegoocheling, dat het zijn bootje was. Het waren twee
grote zwanen, stil drijvend naast elkaar. Statig en geluidloos kwamen zij tot heel
dicht bij de oever, wendden zich daar even om in de trotse beweging van hun
sierlijkslanke halzen, en gleden geluidloos weer heen, langzaam weer wegsmeltend
in nevelige grauwheid...
Toen Alfred opnieuw het hoofd oprichtte, scheen een lichte roze gloed boven de
bossen aan de overkant van 't water, en duidelijk, in ijl-grauwe ochtendschemer,
stond een frisse wereld om hem heen. Alles leek pas-geboren, doorschijnendbroos
en zonder stevigheid, als door een wind omver te blazen. Maar hoger schalden of
kweelden nu te allen kante de laatste zingende vogels, en sterker rees de rode dageraad
over de verre bossen. Toen kwam de eerste zonnestraal, flikkerend als een zwaard
van vuur, en plotseling was 't alles werkelijkheid en fors ontwaken van 't alom
verspreide leven...
En 't werd Alfred te moede alsof hij eensklaps uit de dwaling van een nachtmerrie
ontwaakte, en heel de werkelijkheid die hij nu zag en voelde, leek hem volkomen
anders dan alles wat hij in zijn gefolterd nachtelijk zwerven gedacht, gezien, gevoeld
had.
Zijn scheiding van Florence!... hij kon het haast niet geloven dat hij ze als
werkelijkheid had aangezien, dat hij ze vast besloten had. 't Leek hem eensklaps
onmogelijk nu, misdadig, onuitvoerbaar. Hoe zou hij het haar kunnen zeggen, zo in
't volle daglicht, haar ogen vol verbaasde schrik strak in zijn ogen starend? Zij zou
hem niet begrijpen, zij zou denken dat hij een onaardige grap verzon, of dat hij
plotseling krankzinnig was geworden. Zijn vast besluit smolt in hem weg zoals de
nevelen van 't meer verdwenen voor de opkomende zon, en weer drong diep in hem
de moedeloze droefheid van zijn ganse, teleurgesteld leven. Hij klaagde 't uit
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van smart in het zo heerlijk fris ontwaken van de jonge dag; hij klaagde uit zijn
wanhoop van disharmonie met zijn omgeving, die hem te allen kante omknelde als
de mazen van een net, waaruit hij nooit meer ontsnappen zou.
Gedrukt en ziek, met wankelende stappen, kwam hij weer naar huis, in het
lauw-weeë halfduister binnen de benauwde muren. Zacht opende hij hun kamerdeur,
angstig dat ze mocht ontwaken en met hem willen spreken. Maar zij bleef rustig
slapen in de vage schemer-witheid van haar bed, met haar weelderige blonde haren
bijna zwart-donkerend uitgespreid op 't blanke hoofdkussen.
O, als ze 't nu kon voelen, als ze 't nu kon weten, al wat hij zelf gevoeld en geleden
had, dáár in de duisternis van de eenzame nacht, en dat hij zelfs een ogenblik, zo
vast als onherroepelijk, besloten had haar voor altijd te verlaten, wat zou ze plotseling
verwilderd uit haar rustige slaap opschrikken! Wat zou ze wanhopig schreiend haar
armen om zijn hals slaan! Wat zou ze op haar beurt ook lijden, lijden!...
En een diepe, weemoedvolle wroeging kwam in hem, omdat hij haar bijna dat
groot en ongemotiveerd verdriet had aangedaan. Want hoe kon ze 't weten dat hij zo
folterend leed, wijl hij er toch niets van laten merken had, wijl hij zich al die tijd
gehouden had of hij volmaakt tevreden en gelukkig was! Het was zijn eigen schuld,
alles wat hij geleden had, hij zelf had er op aangedrongen dat zij haar vriendinnen
vragen zou, en met recht kon zij hem, als een bedrog, zijn eigen boosheid en droefheid
verwijten. Dit alles voelde hij, met scherp-schrijnend leedwezen; en o zo teder had
hij haar nu weer willen omhelzen, en haar om vergiffenis smeken, en deemoedig
bekennen dat alles door zijn eigen schuld gekomen was. Maar hij durfde niet,... hij
durfde niet. Want hij wist wel dat geen vadem van de afgrond die tussen hen gaapte
daarmee gedempt zou worden, en dat dezelfde onherstelbare disharmonie hen als
vreemden van elkander zou verwijderd blijven houden. Hij had haar, op bijna
bedrieglijke wijze, in de waan gebracht dat hij verzoend was met háár levensopvatting
en daardoor had hij 't van kwaad tot erger gemaakt; want hij wás er niet mee verzoend,
en nooit zou hij 't worden. Hij kon niet, hij kón niet. Enkel kon hij nu
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nog in wanhopige eenzaamheid lijden en zwijgen; en zo heel dicht als ze daar naast
hem lag in al haar heerlijke bekoorlijkheid, was 't of de ganse wijdte van een wereld
hem van haar verwijderde.
Hij wrong van smart zijn handen in elkaar en wenste dood te zijn. Met de wanhoop
in 't hart en de ogen vol tranen kleedde hij zich uit, en doodsbenauwd, als een zwak,
ellendig kind, legde hij zich weer te bed.
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X
Een daverend gedruis, met opgewonden erdoorheen schallende stemmen, schrikte
hem plotseling wakker.
De felle klaarheid van een schel-zonnige ochtend schitterde door de reten van de
neergelaten jaloezieën, en terstond begreep hij dat het volop dag was, en dat hij zich
ontzettend had verslapen. Hij wipte uit zijn bed, half duizelig nog van vaag droeve
gewaarwordingen, en liep naar een van de ramen om te zien wat daar beneden gaande
was.
Zonder de jaloezieën op te halen zag hij door de reten van de dunne groene latjes
de bontwemelende groep van hun logés, vlak onder het bordes rondom een stoffig,
ruisend, schuddend, trillend ding, een grote automobiel, waarin twee mannen zaten
met lange grijze jassen, met enorme zwarte brillen en grote platte petten met
vooruitspringend vizier, die hen heel en al onkennelijk maakten. Maar een van de
twee sprong eruit, nam lachend zijn pet en zijn brilglazen af, en Alfred herkende
Paul, vuil en bestoven, maar triomfant-opgewonden, en door al de andere pretmakers
als een soort van held begroet en toegejuicht.
- Cinquante-neuf kilomètres en quarante-cinq minutes! Estce du record, ça? hoorde
Alfred hem in het schuddend gedruis van de automobiel uitroepen. - Qui veut
m'accompagner? Je descends mon chauffeur et je continue sur Ostende! J'ai cinq
places disponibles. Où est Alfred?
Werktuiglijk trok Alfred zich van het raam terug, terwijl daar beneden, in het
dreunend schudden van de automobiel, de verwarde gesprekken en kreten al hoger
en hoger opgalmden. Geen kwestie van dat hij mee wou. Nu zou de banale drukte
op Far-West nog steeds erger en erger worden, en hij wilde 't ontvluchten, hij moest
eruit, al was 't ook maar voor enkele dagen, om weer zichzelf te worden.
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- Alfred! Alfred! sta op! riep men nu van beneden. - Paul is hier met een prachtige
nieuwe automobiel en vraagt of we met hem meegaan naar Oostende!
Hij trok haastig zijn kleren aan en deed of hij 't niet hoorde. Maar langs de trap
kwamen vlugge stappen naar boven gelopen, en 't ogenblik daarna stond Florence
opgewonden in de kamer.
- Liefste, hijgde zij, gans blozend van animatie, en totaal vergetend hem te vragen
hoe of hij zich nu voelde, - Paul is daar met een prachtige nieuwe automobiel en
inviteert ons op 'n excursie naar Oostende. Ga jij mee?
- Onmogelijk, liefste, antwoordde hij stroef-kalm, - ik heb plotseling ontdekt dat
mij verschillende kleuren ontbreken om aan mijn nieuwe schilderij te beginnen, en
ik ga ze dadelijk naar Brussel kopen.
Opeens, als 't ware intuïtief, had die leugen zich in hem verzonnen en uitgedrukt.
- Wat jammer! sprak ze teleurgesteld, met een zweem als van verwijt in de stem.
- Ach, liefste, kan je niet telegraferen om die kleuren? Je zou ze haast zo spoedig
hebben dan als je ze zelf gaat halen.
- Onmogelijk, liefste, herhaalde hij met vastberaden, trage hoofdschudding, op
dezelfde stroef-kalme toon, - ik moet ze volstrekt zelf uitkiezen.
En al die zoete naampjes van ‘liefste’ die ze met elkander wisselden, klonken
vreemd, mat en vals in de betekenis van wat zij tot elkander zeiden. Er was een
ogenblik haast benauwende stilte, waarin alleen nog hoog opgalmde het schuddend
geruis van de automobiel en het geschal van de stemmen vóór 't perron. Zijn gezicht
bleef strak en ernstig, zijn wenkbrauwen waren streng samengefronst, en hij haastte
zich met zijn toilet, alsof hij 't eensklaps heel druk had. Toen scheen ze zich plotseling
te herinneren dat hij 's nachts niet lekker was geweest, en met zachte stem viel zij
in:
- Gaat het nu beter? Heb je wat geslapen? Ik heb je maar zo lang mogelijk laten
liggen.
- Jawel, veel beter, antwoordde hij als onverschillig, druk bezig aan zijn wastafel.
Zij deed een stap terug om weg te gaan:
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- Zal ik dus maar zeggen dat we niet mee gaan?
Met nat gezicht en natte handen keerde hij zich om:
Dat ik niet mee ga, maar niets belet dat jij meegaat, als je 'r zin in hebt.
Een licht van pret schoot uit haar oog, en haar ganse gezicht helderde op. 't Was
of ze enkel op die woorden gewacht had.
- Vraiment, tu le permets? Ah! tu es bien gentil tout de même! En strelend kwam
ze naar hem toe en zoende hem heel lief op zijn fris-afgedroogde wangen.
Dat ‘tout de même’ mishaagde hem inwendig. Was hij doorgaans dan zó weinig
lief voor haar? Hij zoende haar terug, ernstig in zijn tederheid, zoals een vader zijn
dochter zou omhelzen.
- Wees voorzichtig, niet waar? Laat Paul maar niet te dol rijden.
- Zou je 't hem zelf niet zeggen? vroeg ze zacht.
Hij aarzelde een ogenblik, 't gelaat steeds strak, de wenkbrauwen gefronst, als in
diep nadenken.
- Neen, sprak hij eindelijk; - je ziet dat ik haastig ben en dat ik mij erg zal moeten
reppen om de trein te halen. Ik zal mij nu maar met Paul niet ophouden. Zeg het hem
liever zelf.
- Eh bien, au revoir, chéri. Ik beloof je dat we heel voorzichtig zullen zijn. Tot
vanavond, niet waar?
- Tot vanavond.
Na die woorden en een laatste kalme zoen ging hij naar zijn scheerspiegel, terwijl
zij de kamer verliet.
Buiten was de automobiel zwaarder aan 't snorren en drukker galmden de stemmen
van beneden naar omhoog. Alfred kon niet nalaten nog eens door een van de
neergelaten jaloezieën te gaan kijken. Hij zag Florence en haar vriendinnen, in lange
bruine en grijze mantels en hoeden met dichte voilettes het bordes verlaten en onder
gegil en geschater in de automobiel stijgen. De chauffeur liep eromheen, bukte zich,
draaide een schroef vast, vulde een bakje met olie, strekte zich even helemaal plat
ten gronde op de rug uit, om iets van onder te bevoelen. Mevrouw de St. Mars, op
het bordes, maande Paul tot voorzichtigheid aan. Alfred zag Florence naast hem op
de voorbank plaats nemen. De mooiste plaats,
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maar ook de gevaarlijkste, dacht hij; en even hinderde 't hem dat ze juist dáár zat,
naast hem. - Die twee horen bij elkaar, fluisterde hij in zichzelf; en een soort jaloezie
beet hem aan 't hart omdat hij voelde dat het werkelijk zo was, en dat Florence beter
bij Paul paste dan bij hem.
Plotseling begon de automobiel oorverdovend te ploffen en te dreunen. Dat duurde
zo enkele seconden, in opwalmende stank en rook. Toen zag hij Paul met beide
handen stuur en handvatsels bewegen, en met een soort van sprong, terwijl het sarrend
gedruis eensklaps in een fijn schuifelend zingen veranderde, stak het gevaarte in een
gejuich van afscheidskreten van kant, en verdween in een bocht van de allee, achter
de heesters.
Als verbijsterd staarde Alfred even door de latjes naar het fonkelrode van een perk
geraniums, in het zonnige glinsterend gras. Maar eensklaps schoot hij uit zijn stom
gestaar, en haalde met trillende hand een van de jaloezieën op. Het grijs gevaarte
was reeds ver in de grote beukenlaan, flitssnel verkleinend en verdwijnend in een
meevliegende stofwolk. Hij zag het aan het uiteinde rechts inkeren, en achter 't
donkere van een sparrenbos wegduiken. Maar even verder was een open ruimte, met
heel kleine, schrale boompjes langs de rechte steenweg, en daar zag hij 't nog eens
weer, verkleind tot de proporties van een hondekar welke ontzettend snel zou vliegen,
tot het plotseling in 't donker van een tweede bos voorgoed uit zijn gezicht verdween.
- Ik ben wreed-onverschillig geweest; ik had haar niet mogen laten gaan zonder
zelf die waaghals van een Paul tot voorzichtigheid aan te manen, sprak hij halfluid
tot zichzelf, toen hij weer vóór zijn toiletspiegel stond. En plotseling speet 't hem
weer ontzettend dat hij haar had laten gaan. Strak starend keek hij zich in de spiegel
aan. Hij schrikte haast van zijn eigen beeld. Een gepijnigde trek lag om zijn mond
gewrongen, zijn ogen stonden dof en droef, en zijn gelaatskleur was bleek als van
een zieke.
- Oh! comme j'ai mauvaise mine, fluisterde hij.
Zijn lippen begonnen te beven, de pijn-trek om zijn mond werd als een grijnslach,
en langzaam vloeiden stille tranen uit zijn ogen...
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Toen hij weer tot bedaren kwam en zich geheel had aangekleed, vroeg hij zich even
twijfelend af of hij nu wel naar Brussel reizen zou. Al die emoties hadden zijn krachten
uitgeput, en liefst had hij nu wel ergens heel de dag op een eenzaam plekje, in de
schaduw van een boom, dof liggen mijmeren en soezen. Maar hij begreep dat zijn
rust kort van duur zou zijn, dat heel 't banale druk gedoe daar met de avond weer
terug zou komen, en dat hij trouwens en tête à tête met mevrouw de St. Mars zou
moeten lunchen en wellicht dineren. Dit laatste was hem te machtig, en hij besloot
toch maar te gaan. Hij zou trachten Maxime op te zoeken, en met hem de dag door
te brengen. Hij zou bij zijn vriend zijn hart eens uitstorten en daar misschien troost
en versterking in vinden.
Hij kwam beneden en had het genoegen door de huisknecht te vernemen, dat zijn
schoonmoeder, als ochtendwandeling, de zieke vrouw van een boswachter was gaan
bezoeken, aan de overkant van 't meer. Dat gaf hem tenminste gelegenheid om rustig
alleen te ontbijten, en hij liet haar een briefje na, waarin hij haar berichtte dat hij naar
Brussel moest, en aan lunch noch diner tegenwoordig zou zijn. Haastig, in de vrees
dat zij nog vóór zijn vertrek terug mocht komen, maakte hij een eind aan zijn ontbijt,
nam hoed en wandelstok, en liep weg.
Even verwonderde 't hem in zijn tuin een man met lange grijze jas en platte pet te
zien rondlopen, die hij niet kende. Maar toen de man beleefd groette begreep hij dat
het Pauls chauffeur was, die daar zeker heel de dag op zijn meesters terugkomst zou
mogen blijven wachten. Ook 'n plezierig baantje! dacht hij in zichzelf, en hij kreeg
medelijden met de man, en liep nog eens terug tot in de keuken om te zeggen dat
men voor hem zorgen zou. Hij was nu wel blij dat hij toch maar 't besluit genomen
had om naar Brussel te gaan, al was 't alleen maar om die stakkerd daar niet heel de
dag doelloos te zien slenteren.
Aan 't kleine station zond hij Maxime telegrafisch bericht van zijn komst, en
anderhalf uur later stapte hij te Brussel af.
- Je treft het, hoor, dat je mij nog in Brussel vindt, ik was
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juist van plan om te gaan reizen, zei Maxime, die hem aan de trein kwam afhalen.
- Zo, en waarheen?
- Naar Zwitserland, voor een paar weken, denk ik, antwoordde Maxime.
- Jij naar Zwitserland! Dat verbaast me. Je had altijd zo'n hekel aan dat land.
- Dat heb ik nog, maar... iets anders trekt er mij nu aan, dat met het land zelf niets
te maken heeft, sprak Maxime geheimzinnig, half lachend, half ernstig.
- Oh! oh! affaire de femme? vroeg Alfred.
- Wie weet? misschien wel. Maar daar zullen we straks over spreken. Zeg me nu
eerst eens wat me 't onverwacht genoegen van je komst bezorgt?
Alfreds gezicht, dat zich eventjes opgehelderd had in de belangstelling voor
Maximes mededeling, werd eensklaps weer bedroefd en stroef.
- Mon cher, j'éprouve le besoin de parler avec toi. Je me sens malheureux,
misérable. As-tu le temps et le loisir de m'écouter? Allons là, par le boulevard, au
Jardin Botanique. Il y fait calme sous les arbres.
Sprakeloos liepen zij even, in de lawaaiige drukte van trams en rijtuigen, de
boulevard op. Toen kwamen zij in de koele rust van de Botanische Tuin, en volgden
een brede, gegrinte, kronkelende lommerallee: Er waren haast geen mensen: een
politie-agent met grauwlinnen zomerbroek en blauwe jas, langzaam heen en weer
lopend onder een boom, twee soldaten, flink stappend, in 't klinken van hun sporen,
als op manoeuvre, en verder niets dan hier en daar een meid of juffrouw met een
kinderwagentje, of een paar oudjes onbeweeglijk in de schaduw op een bank.
- Mon cher ami, mon existence est devenue un enfer, begon Alfred met een trillende
stem. En zenuwachtig-opgewonden, nu eens vertoornd, dan weer met tranen in de
ogen, vertelde hij zijn ganse lijdensgeschiedenis.
Maxime luisterde, sprakeloos, het hoofd ietwat gebogen, de wenkbrauwen gefronst,
de ogen strak vóór zich gevestigd, midden op de brede grintweg, waarvan zij, in een
onophoudend heen en weer gaan, de kronkelingen volgden. Soms
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hield hij strak de hand aan zijn kin, als in gespannen denken; soms wilde hij een
vraag uitbrengen die dadelijk, onder Alfreds driftige woordenvloed, opnieuw
gesmoord werd. Toen Alfred eindelijk klaar was, viel hij heel koel en kalm in:
- En wat ben je nu van plan te doen?
- Ik weet het niet, antwoordde Alfred met een gelaat van wanhoop. - Wat zou jij
doen in mijn plaats? Eigenlijk ben ik slechts voor één dag vertrokken, maar nu denk
ik er wel ernstig over om verscheidene dagen weg te blijven.
- Om wat te doen? vroeg Maxime, zijn vriend strak aankijkend.
- Om na te denken, om kalm te worden, om weer mijzelf te worden, om eindelijk
te weten wát ik doen zal, antwoordde Alfred neerslachtig.
Zij gingen even opzij, om twee bedienden door te laten, die een
piepend-en-kermende waterton voortsjouwden. Toen sprak Maxime heel kalm:
- Aangezien je mijn mening vraagt, zo raad ik je aan met de eerstvolgende trein
naar Far-West terug te keren.
Diep teleurgesteld keek Alfred zijn vriend aan.
- Niets van alles wat je mij daar verteld hebt verbaast mij in de minste mate, voer
Maxime rustig voort. - Herinner je je nog hoe ik je vóór je huwelijk gewaarschuwd
heb. Met de opvoeding die je vrouw genoten heeft kón ze haast niet anders zijn dan
wat ze geworden is. Dat had je van 't begin af aan moeten begrijpen, en als je nu je
vrouw verwijt dat ze je kunst niet voelt en je levensopvatting niet deelt, heeft dat
helemaal niets te betekenen. Ik vind zelfs dat je 'r lang over gedaan hebt vóór het te
ontdekken. Ik toch wist het allang, en het verbaast me bijvoorbeeld nog steeds dat
dat ongelukkig bezoek van je vrienden op Far-West niet voorgoed, je ogen heeft
geopend. Maar hoe het ook zij, - en dit heb ik je reeds meer gezegd, - je bent volkomen
in je onrecht als je haar nu verwijten maakt, en dingen van haar eist die je vóór je
huwelijk nooit gevraagd hebt. Volgens mij heb je van haar alles verkregen wat jij
verwachten en zij geven kon. Je was op haar verliefd en je hebt haar wederliefde
gevraagd, is 't niet zo? Zij heeft je die gegeven. Je hebt haar schoonheid
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gevraagd, en je hebt ze verkregen. Haar liefde en haar schoonheid, haar ziel en haar
lichaam, dát heb je haar in 't huwelijk gevraagd. Heeft ze je die geweigerd? Neen,
niet waar?... Waarover klaag je dan?
Alfred: O, wat 'n kleinzielig, kinderachtig begrip van de grote, nobele liefde! Heeft
een liefhebbende vrouw niet alles over voor haar man? Tracht ze niet in alles haar
verlangens, haar idealen, haar ganse leven te schikken naar de verlangens en de
idealen, naar het leven van hem die ze liefheeft, vooral wanneer ze in hem haar
meerdere voelt?
Maxime: Banale praat, alles wat je daar vertelt. Je moest je schamen, 't is
kostschoolgezanik. Admetteer jij, ja of nee, ik wil niet eens zeggen de waarde, maar
eenvoudig 't bestaan van het individualisme?
Alfred: Natuurlijk, maar waartoe dient te vitten over...
Maxime: Pardon, pardon,... er is hier geen de minste kwestie van vitten. Er is hier
eenvoudig kwestie van het bevestigen van 't individualistisch bestaan. Ben je 't eens
met mij dat er geen twee volkomen gelijke mensen op de wereld lopen?
Alfred: Natuurlijk, eenieder is 't daarover eens, maar dat belet niet...
Maxime: Wij zijn het dus eens. Welnu, als het zo is, hoe kan jij dan de verwaten
pretentie hebben te eisen dat je vrouw, die anders geschapen is dan jij, volgens jouw
ideaal zou moeten leven?
Alfred: Maar dat wil ik ook zo absoluut niet. Je maakt mij ongeduldig met je
overdrijvingen. Ik vraag niet dat ze zich om zo te zeggen in mij oplost: ik vraag alleen
maar dat ze zou trachten haar leven met het mijne zoveel mogelijk te identificeren.
Maxime: Nonsens; dat recht heb je niet, in naam van 't heilig individualisme. Je
kunt het verlangen maar niet opdringen. Zij kan het enkel doen uit vrije wil, indien
haar aard er haar toe noopt. Zij kon anders met evenveel recht, of, beter gezegd, met
evenveel onrecht verlangen, dat jij haar ideaal en levenswijs tot voorbeeld zou nemen.
Alfred: Maar hoe wil je dan dat er een enkel gelukkig huwelijk bestaat?
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Maxime: Ik twijfel ook zeer sterk of er een enkel echt gelukkig huwelijk bestaat.
Vele mensen denken dat ze echt gelukkig zijn, en de wijsten houden zich met een à
peu près tevreden.
Alfred: O! Kon ik mij maar gelukkig denken, ik verzeker je dat ik niet klagen zou.
Maxime: Natuurlijk, natuurlijk. Daar zeg je ook heel wat. Aangezien het geluk
nooit volmaakt is, wordt het vanzelf relatief, en zich gelukkig te kunnen denken,
zoals de meesten doen, komt dus ongeveer neer op werkelijk gelukkig zijn. Het is
maar 'n kwestie van nuance, van hoeveelheid. De levensbasis wordt er niet door
gewijzigd. Blijft: het verschil van de individualismen. En in naam van dat
onomstootbaar axioom, herhaal ik nog eens dat jij in je onrecht bent.
Alfred, volkomen neergedrukt, vond geen antwoord meer. Hij voelde zich ellendig
als een veroordeelde, die trots alle bewijzen tegen hem, toch weet dat het recht aan
zijn kant is. Maxime overdreef. Theoretisch mocht hij gelijk hebben, maar in
werkelijke praktijk was alles toch heel anders, of kon tenminste anders wezen. Zó
scherp toch waren de verhoudingen tussen man en vrouw niet onvermijdelijk
afgetekend; zó fataal hoefden zij niet als vijanden door hun verschillende
individualismen, tegenover elkaar te staan. Er was toch ook goedheid en zachtheid
in de wereld, en toegevendheid van de een tot de ander, en onderling verlangen, ja,
sterke, onderlinge behoefte, om zich tot één enkel, mooigelukkig wezen te verenigen,
te harmoniëren. Dat alles besefte hij heel duidelijk, maar voelde zich nu veel te zwak
en moedeloos om zijn standpunt tegenover dat van Maxime verder te verdedigen.
Zijn onderhoud met zijn pessimistische vriend gaf hem ditmaal niet de troost en de
vrede die hij ervan verwacht had, en hij stond radeloos voor zijn diepe droefheid,
niet meer wetend wat gedaan in zijn ellende. Hij liet Maxime maar doorpraten, zonder
hem nog te weerleggen.
- Heb je Musset gelezen? vroeg Maxime, met een zelfgenoegzaam, bijna pedant
glimlachje, een beetje prat over zijn filosofisch succes.
- Ja, ik heb er wel wat van gelezen, antwoordde Alfred dof
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en onverschillig; - maar wat heeft dat te maken met...
- Dat zal ik je straks gaan zeggen. Herinner je je nog wat hij zegt over de vrouwen,
ik meen in La Confession d'un Enfant du Siècle?
- Misschien,... ik ben er toch niet zeker van.
- Welnu, luister dan. Hij zegt als volgt: ‘Si votre maîtresse est sincère et fidèle,
aimez-la pour cela. Mais, si elle ne l'est pas, et qu'elle soit jeune et belle, aimez-la
parce qu'elle est jeune et belle. Et si elle est aimable et spirituelle, aimez-la encore;
et si elle n'est rien de tout cela, mais qu'elle vous aime seulement, aimez-la encore.
On n'est pas aimé tous les soirs...’ Eh bien, mon cher, die woorden van een dichter,
die veel vrouwen gekend en bestudeerd heeft, die veel heeft liefgehad en ook veel
heeft geleden, zijn voor mij van een grote, diepe wijsheid. En ik geloof als wij,
mannen, ons die meer herinnerden, en onze gedragslijn tegenover vrouwen ernaar
regelden, ik geloof dat wij oneindig veel gelukkiger met hen zouden zijn.
Alfred voelde zich niet overtuigd.
- Ik vind het een nogal perverse, en op zijn best genomen oppervlakkig - en banaal
- praktische wijsheid, sprak hij.
- Ik voel er voornamelijk een grote minachting in, én voor de ware lief de, én voor
de vrouwen.
- Zo is het ook! riep Maxime. - En dat is juist wat ik er de diepe wijsheid van
noem. Die heerlijke dichter minachtte inderdaad de liefde en de vrouwen. Hij wist
door zijn eigen droeve ondervinding, dat lang niet alles goed is in hen, en met heel
veel wijsheid raadde hij aan het goede te kiezen en 't slechte te laten. Jij vindt het
verkeerd dat wij, mannen, de vrouw enigszins minachten; maar, mijn beste, hoe
zouden we ze niet minachten, - op enkele zeldzame uitzonderingen na, - als wij hen
in het gewone dagelijkse leven gadeslaan? Over het algemeen hebben zij geen begrip
van 's levens ernst, en worden eerst goed, en dan ook soms héél goed, voor zover ze,
door sociale omstandigheden, genoodzaakt zijn, de ware strijd om het bestaan te
leveren. Maar van 't ogenblik dat ze gefortuneerd zijn, dat ze behoren tot de klasse
van dezen die voor hun onderhoud niet moeten werken, futiliseren ze zich, oneindig
veel meer dan de mannen in
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't zelfde geval. Hoeveel zien wij er niet in deze omgeving, die zich dag in dag uit
met ongelooflijke beuzelarijen ophouden, met details van diners of toiletten, met
praatjes over die en dat, met kleinzielige en kinderachtige dingen, die de aandacht
van een man, 't zij rijk of arm, geen vijf minuten in beslag zouden kunnen nemen,
en waar zij toch werkelijk bijna hun ganse leven mee vullen. Je zal nu zeggen dat
zulks toch nogal onschuldig is. Soit, en ik geef je ook toe dat vele mannen gebreken
en ondeugden hebben die anders erg en slecht zijn; ik bedoel alleen maar de domheid,
de verregaande domheid van de meeste van onze vrouwen, die wellicht grotendeels
voortkomt uit hun idiote opvoeding, maar die daarom niettemin onze minachting
verwekt. Waarom láten ze zich zo opvoeden? denken wij. Als ze niet werkelijk dom
waren, zouden ze zich dan zo dom laten behandelen? - Wij minachten ze dus
heimelijk. Maar van een andere kant kunnen wij zonder hen niet leven, want door
hen kennen wij 't grootste genot dat op aarde bestaat, iets dat werkelijk groot en nobel
is, de scheppingskracht in hoogste zaligheid van ziel en zintuigen, iets dat van ons
en hen tezamen het evenbeeld maakt van de goden. En daarom beminnen wij hen,
beminnen wij elke vrouw, om het even welke, altijd, eeuwigdurend. Wij minachten
en beminnen, dit is ons dubbel gevoel ten opzichte van haast alle vrouwen; want
zeldzaam, o zo zeldzaam zijn de uitzonderingen die wij kunnen achten, bewonderen
en beminnen. En daarom heeft Musset zo wijs gesproken. En nu genoeg met de
filosofie, niet waar? Jij gaat met mij lunchen, en dan heel wijs en kalm de
eerstvolgende trein naar Far-West nemen, om daar goed op tijd te zijn en vriendelijk
je vrouwtje te onthalen als ze van haar uitstapje terugkomt. Je bent ontzaglijk dom
geweest haar met die kleine mal van een Paul te laten meegaan. Je had zelf mee
moeten gaan, al was 't ook nog zo sterk tegen je zin. Nooit mag een vrouw kunnen
denken dat haar man haar verwaarloost, en, vergelijkenderwijs, tot de conclusie
komen dat andere mannen vriendelijker zijn. Men moet aldoor zijn vrouw het hof
maken, of ten minste de schijn geven dat men haar het hof maakt, ook al voelde men
er niets meer voor, ook al zag men haar liever de nek omgedraaid. Een
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intelligente man, die dit beginsel trouw naleeft, zal inderdaad een minimum van
gevaar lopen door zijn vrouw bedrogen te worden. En wordt hij tóch bedrogen, dan
speelt hij tenminste ‘le beau rôle’, de rol van een gentleman, wat ook nog een troost,
en per slot van rekening een werkelijke superioriteit geeft, zelfs in de ogen van de
bedrieglijke vrouw. Je hebt geen idee hoeveel horendragers er door hun eigen schuld
op de wereld lopen: hetzij door hun vrouw te veronachtzamen, hetzij door over haar
de ruwe macht van een autoritairisme te doen gelden, waartoe een wet, geheel en al
ten gunste van de mannen opgemaakt, hun 't recht geeft. O! wat al mannelijke
slachtoffers heeft ze niet op haar geweten, die fameuze wet, die de vrouw tot een
bijna onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de bevelen van de man onderwerpt!
‘Je weigert te gehoorzamen, ik zal je dwingen, de wet kent er mij 't recht van toe!’
zo spreekt de man. De stommerik!... in plaats van haar zachtjes en met takt, al
glimlachend en zonder 't haar te laten voelen, het juk van zijn wil op te leggen! - De
vrouw gehoorzaamt, omdat zij de zwakste is; maar zij denkt aan wraak, en wreken
zal ze zich, met het enig, maar vervaarlijk middel dat haar overblijft: sluwheid en
verraad!... - Kom nu. Hier dichtbij is een restaurant waar men lekker eet. En dan haal
je de trein van kwart over vier, en ik vlieg met die van half acht naar Zwitserland...
Alfred voelde zijn gemoed iets opgelucht. Het eten was lekker en zij zaten in een
gezellig klein restaurantje, keurig bediend, met slechts enkele stil-vrolijke,
aardig-er-uit-ziende mensen om zich heen. Wat schenen die allen het leven veel
minder zwaartillend op te vatten dan hij de laatste tijden had gedaan! Zeker zouden
zij Maximes gemakkelijke en praktische levensfilosofie volkomen beamen. En hij
begreep dat hij 't ook in enige mate moest trachten te doen, en niet zo dadelijk, bij
de eerste aanstoot, tot het somber-tragische overslaan. Een glimlach kwam op zijn
lippen, hij zag eensklaps weer iets van 's levens zachtheid en vriendelijkheid in. En
plotseling tot nieuwsgierigheid opgewekt, om nu ook iets meer te vernemen over
wat Maxime eigenlijk in Zwitserland ging uitvoeren:
- Welnu, viel hij in, - ik heb je thans genoeg verveeld met
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mijn eigen geval, biecht jij mij nu ook eens op, wie je ginds uit liefde na gaat lopen?
- Marie, antwoordde Maxime, doodkalm.
- Marie?
- Wel ja, Marie Bagnolet.
- Ah bah!
- Dat verbaast je, hè? Je kan je mij niet als verliefd voorstellen?
- Ben je dan heus verliefd?
- Heus, mijn beste vriend, ik weet het zelf niet. Ik mag haar heel graag, en ik geloof
werkelijk dat ik ook wel 'n beetje verliefd ben op haar. Maar ten eerste weet ik
volstrekt niet of zij in 't minst houdt van mij, en ten tweede weet ik ook nog niet of
ikzelf wel genoeg van haar houd om haar ten huwelijkte vragen. Ik bestudeer ons,
dat is al. Ze lijkt me, - let wel dat ik zeg: ze lijkt me - een van de zeldzame vrouwen
uit onze stand te zijn, die ik misschien, zowel moreel als fysiek, zou kunnen achten
en liefhebben. Maar ik weet heus nog niet óf het werkelijk zo is. Ik volg en bestudeer
haar sinds onze nadere kennismaking van deze zomer op Far-West, en verlang op 't
ogenblik niets meer dan door ondervinding tot een duidelijk en definitief begrip van
mijn en haar gevoel te komen.
- Ik meen dat je daarover niet lang behoeft te twijfelen en te studeren; ik beschouw
haar als een voortreffelijk jong meisje, ‘un sujet d'élite’, onder alle opzichten,
antwoordde ernstig Alfred. En hij herinnerde zich, met een gevoel van tederheid,
waarin zich iets van weemoed mengde, hoe lief hijzelf haar had gevonden, hoe ze
zich interesseerde voor zijn kunst, hoe zij, de enige van heel het damesgezelschap,
bepaald genoegen en belangstelling getoond had in de kennismaking met zijn artistieke
vrienden. Had hij niet meer dan eens, heel duidelijk, het intuïtief gevoel gehad, dat
zij, en niet Florence, zijn vrouw had moeten wezen? En nu opnieuw, terwijl hij door
de onverwachte mededeling van Maxime weer aan haar dacht, bekroop hem een
gewaarwording van haast jaloerse spijt, omdat nooit hij, maar wel een ander - zijn
vriend wellicht, met haar gelukkig zou worden.
- Had ik nog te kiezen, begon hij onweerstaanbaar, met her-
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opkomende droefheid in de stem,... doch neen, hij wilde er maar niets meer aan
toevoegen, hij wilde maar niet weer in 't sombere en tragische vervallen. De
bijeenkomst met Maxime had hem toch eindelijk goed gedaan en opgefleurd, en hij
was vast besloten nu, ook in Florence het goede en lieve beter te waarderen.
Hij keek op zijn horloge, en dacht dat het weldra tijd zou worden om naar 't station
te gaan. Hij stond op. Hij was bang nu dat hij de trein zou kunnen missen, bang dat
Florence reeds op Far-West terug zou zijn vóór hij daar zelf was, om haar opgeruimd
en welgemoed met zijn vriendelijkste glimlach te begroeten.
- Ik dank je, ik dank je voor dit onderhoud, zei hij, met oprechte erkentelijkheid
Maximes hand drukkend. En, opdat niets meer die laatste goede stemming zou kunnen
storen, liep hij zonder ommezien weg, zijn vriend een goede reis en goed geluk
toeroepend.
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XI
Alfred achtte zich wijs geworden. Hij had iets van Maximes lichte, gemakkelijke
filosofie op zijn eigen leven toegepast, en voelde zich gelukkiger. De woorden,
aangehaald uit Musset, waren hem, ondanks een soort van tegenzin, in het geheugen
blijven hangen, en soms haalde hij ze stil, als onbewust, tot morele versterking, weer
aan:
- ‘Si Votre maîtresse, est sincère et fidèle, aimez-la pour cela. Mais, si elle ne l'est
pas et qu'elle soit jeune et belle, aimez-la parce qu'elle est jeune et belle’...
Verder behoefde hij niet te gaan. Dit was zijn eigen geval. Florence was ‘jeune et
belle’, en dáárom had hij haar ook lief. Als iets in haar hem hinderde, als hij geheime
toorn en wrevel over 't veel banale van haar leven in zich voelde opkomen, telkens
nu wist hij zich met kracht tegen zichzelf te verzetten, telkens veranderde zijn boze
blik in 't stralend zachte van een goede glimlach, wijl hij dacht: ‘aimons-la parce
qu'elle est jeune et belle’. En als 't hem ál te erg was, vluchtte hij maar even weg:
per fiets door de velden, per boot op de vijver, te voet in de bossen, en kwam na een
paar uur geheel bedaard terug, met blij verraste glimlach haar omhelzend, terwijl het
weer toegevend-zacht als een troostende zangspraak aan zijn oren fluisterde:
‘aimons-la parce qu'elle est jeune et belle’.
En in plaats van de hoge morele-en-lichamelijke liefde, die hij zich als het volmaakt
ideaal van zijn huwelijksleven gedroomd had, ontwikkelde zich nu geleidelijk maar
sterk in hem de fase van een grote sensuele hartstocht voor zijn vrouw. Hij voelde
nu duidelijk voor haar het greintje minachting, dat, volgens Maxime, de mannen
voor meest alle vrouwen voelden, maar tevens voelde en waardeerde hij sterker dan
ooit tevoren het ongeëvenaard en onvervangbaar
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genot dat een jonge, mooie vrouw een man kan geven. Daarom, alleen dáárom, duldde
hij nu alles. Tegenover elke teleurstelling stelde hij dat enig groot genot, als sterk
genoeg om al het overige te vergoeden.
En toch, in uren van reactie en ontmoediging, was hij zich wel bewust van al 't
gevaarlijke en onvoldoende van deze incomplete liefdes- en levensopvatting. Hij
voelde soms scherp hoe demoralizerend het op hem werkte en dat hij wellicht niet
in staat zou zijn het als een blijvende toestand te verduren. Wat zou er dan gebeuren?
Een liefde die eenmaal laag gedaald of gebanaliseerd is., kan men nooit geheel meer
louteren en hoog doen stijgen. Zijn hoop, zijn enige, laatste, grote hoop, was dat er
nu een kind zou komen, dat haar, en hem, en heel hun gezamenlijk leven als het ware
om zou wentelen. Hij hoopte 't vurig, doch het kwam maar niet.
Intussen had hij nieuwe eer en roem verworven met zijn kunst. Hij had zijn
schilderij van 't aardig, kleurrijk huisje op de rode zandheuvel tegen de boskant naar
een tentoonstelling in Duitsland gezonden, en zó groot was het succes geweest, dat
een commissie het haast dadelijk tegen heel hoge prijs had aangekocht voor een van
de grote rijksmusea. Dit was een dubbele triomf voor Alfred. Het vestigde definitief
zijn naam als vermaard landschapschilder in het buitenland, en ook in zijn eigen
huiselijke kring wekte 't nu eerbied en ontzag voor zijn kunst. Met een scherp gevoel
van genoegen kwam hij leukweg het groot onverwacht nieuws aan Florence en haar
moeder vertellen. Zij móésten nu wel goedkeuren en waarderen. Mevrouw de St.
Mars knikte herhaaldelijk en plechtig met het hoofd, en Florence kwam hem teder
omhelzen. Maar wat de kroon op alles zette was een decoratie in een Duitse
ridderorde, die hij, nog meer onverwacht, op een ochtend, enkele dagen na de aankoop
van zijn schilderij, ontving.
Mevrouw de St. Mars kreeg plotseling een kleur als van hoge congestie, toen zij
't mooie lint met het schitterend kruis uit het doosje zag halen, en Florence uitte haar
trotse vreugde in handgeklap en juichen, terwijl zij opvloog van haar stoel om Alfred
te omhelzen.
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- Ah! ça c'est bien, c'est très bien. Du moment qu'on te distingue de la bohème
artistique, c'est tout à fait comme il faut et bien porté, verklaarde plechtig mevrouw
de St. Mars.
Alfred glimlachte. In zichzelf had hij een kalme minachting voor die banale
eerbewijzen, welke eigenlijk een artiest, die 't nobelste van zijn ziel en
lichaamskrachten voor zijn kunst ten beste geeft, gelijk stellen met een fabrikant die
gedurende zoveel jaren zoveel honderden of duizenden arbeiders voor hem heeft
doen werken, of met een militair die zoveel mensen heeft doen doodschieten, of met
een ambtenaar die zoveel jaren na elkaar aan zijn lessenaar gezeten heeft, en steeds
had hij die gelijkstelling beschouwd als het duidelijkst bewijs van de geringschatting
waarmee de regeerders van alle landen op hun artiesten neerzien; maar nu, in zijn
afzonderlijk geval, deed het hem goed, werkelijk goed, en hij nam zich voor desnoods
af en toe die waardeloze onderscheiding als een wapen tegen de verwaande hoogmoed
van mevrouw de St. Mars te gebruiken.
Middelerwijl liep de zomer ten einde. De nachten werden kil, ochtenden en avonden
hulden zich soms in grijze misten. De wilde wingerd stond rood als bloed tegen de
zuidkant van Far-West, en langzaam begonnen de toppen van de linden te gelen, en
de hoogste takjes van hun kruinen te ontbladeren.
De jacht was geopend, en de beide ouders: meneer Melville en baron de St. Mars,
alle twee hartstochtelijke jagers, waren op het buiten gelogeerd. Alfred, die geen
jager was, zag hen enkel 's ochtends aan 't ontbijt, en 's avonds aan en na 't diner.
Overdag hoorde men de bossen galmen van hun schoten, en bij hun terugkomst
hadden zij eindeloze verhalen over wild en jachtgebeurtenissen. Alfred, niet
ontevreden over hun gezelschap, nam ze soms met belangstelling, als 't ware
bestuderend op. Zij kwamen hem voor als twee grote oude mensen die plotseling
weer kinderen geworden waren, en heerlijk zich met kinderspelletjes konden
vermaken. 't Was of er werkelijk voor hen niets anders meer bestond dan jacht en
jagen. Meneer Melville vergat er zijn ernstige handelszaken voor, en de baron kon
veertien dagen aan één stuk naast zijn vrouw buiten blijven, zonder eenmaal zijn
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‘cercle’, waar hij anders elke avond speelde, te bezoeken. Alfred moest erom lachen
en kon soms niet nalaten ietwat de draak met hun hartstocht te steken.
- Tu sais, père, j'ai vu au moins une demi-douzaine de bécasses, hier, au coucher
du soleil, à l'orée du grand bois de hêtres!...
Zij geloofden hem, kinderlijk-naïef lichtgelovig in hun overdreven sportliefhebberij,
en opgetogen gingen zij de volgende avond naar de aangeduide plek, waar zij
natuurlijk niets aantroffen. Maar op een middag kwamen zij thuis met een vangst
waarop Alfred hen in 't geheel niet afgespeurd had, en waarover hij diepe smart en
ergernis voelde: vier wilde eendvogels, geschoten in de vijver, vier van die lieve
eendjes die hij op een van zijn doeken geschilderd had, en die hem telkens bij het
eilandje gezelschap kwamen houden, geduldig wachtend op zijn aftocht om in 't
oeverriet te komen slapen.
- Hoe is 't toch mogelijk, papa! riep hij haast huilend, rood van verontwaardiging
en boos als een bedorven kind waarvan men 't speelgoed heeft vernield. - Het zijn
hier mijn enige vriendjes en ik houd ervan alsof het kinderen van me waren!
De beide ouders, zeer verwonderd over die onverwachte teergevoeligheid, maakten
hun excuses en beloofden hem dat het niet meer gebeuren zou; maar Alfred was
ontroostbaar bedroefd, en al de ergernis van de laatste tijden, die hij slechts na zoveel
strijd en moeite onderdrukt had, kwam stormend en dreigend weer in hem op. Hij
had luidkeels kunnen snikken en huilen, hij had het uit willen schreeuwen en razen
van toorn, en schelden op hen allen, schelden op de domheid en barbaarsheid die te
allen kante zijn leven drukte en knelde. Slechts met overgrote inspanning hield hij
zichzelf in bedwang.
- Laat mij dan toch tenminste rustig dat éne hoekje! kreet hij, gans sidderend, met
schor-bevende stem en tranen in de ogen.
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XII
Toen de heren Melville en de St. Mars naar hartelust het mooiste wild van de jacht
geschoten hadden, oordeelden zij dat er nu nog een grote klopjacht moest gehouden
worden om te eindigen. Daarop werden genodigd tal van heren op wier goed zij ook
gejaagd hadden, en 's avonds was er een groot diner en verlichting van 't bordes met
fakkels.
Paul en Maxime, beiden jagers, waren er ook voor overgekomen; en Alfred, die
als naar gewoonte met de vroege ochtend was gaan schilderen, - reeds volop aan het
werk met zijn twee grote herfstimpressies, - voelde zich hoogst benieuwd om Maxime,
die hij na hun gesprek te Brussel niet meer gezien had, opnieuw te ontmoeten. Dat
was nu ruim een maand geleden en sinds had hij niets van hem meer gehoord. Zou
hij de aanvraag gedaan hebben en nu, - nog in 't geheim, - met Marie Bagnolet
geëngageerd zijn? Alfred dacht van neen. Als het gebeurd was zou hij er wel iets
van vernomen hebben. Waarschijnlijk had Maxime zich niet gedeclareerd, of... hij
was afgewezen. En hoe lelijk of hij 't ook van zichzelf vond dat hij aldus voelen kón,
toch was 't in hem bijna een gewaarwording van rust en vrede, te denken dat Maxime
wellicht was afgewezen. En toch, wat kon het hem eigenlijk schelen, wat kon hij,
persoonlijk, er voorof nadeel door ondervinden? Zou hij zich niet integendeel moeten
verblijden over het geluk van een vriend waar hij heel veel van hield, en die hem
meer dan eens, niettegenstaande al zijn sceptisch pessimisme, met zeer goede raad
geholpen had? Dat was ook zo, als hij erover dacht en redeneerde, en toch... hij kon
't niet helpen,... maar hij voorvoelde dat het hem als een soort van jaloezie aan 't hart
zou knagen, indien hij straks Maxime met van geluk stralende ogen naar hem toe
zag komen, en hem triomfant hoorde uit-
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roepen: ‘C'est fait, mon cher, nous sommes fiancés!’
De ganse dag door hoorde hij het dom geknal van de geweerschoten, nu eens in
de nabijheid van de vijver, dan weer veel verder in de echoënde diepten van de
bossen. - Hoe is 't toch mogelijk, dacht hij, - dat iemand zich een ganse lange dag
met zulk een barbaars tijdverdrijf kan bezighouden? En tegen de avond zag hij angstig
uit naar zijn lieve wilde eendjes, die zeker van schrik ver weg zouden gevlogen zijn.
De eerste dagen, nadat zijn vader en zijn schoonvader eronder geschoten hadden,
waren zij allen weggebleven, en Alfred had met diepe spijt gedacht dat hij ze nooit
meer weer zou zien. Maar na een week of zo waren er heel in de verte, en heel schuw,
opnieuw een paar opgedoken, en de volgende dag nog een paar meer, en zo voort
tot eindelijk al de overblijvenden waren teruggekomen. En vreemd was het dat zij
wel niet veel minder talrijk leken, maar nu niet meer in regelmatige orde als tevoren
bijna onbeweeglijk op het waternaar zijn aftocht lagen te wachten. Hun rechte, destijds
gelijkmatig gespatieerde lijn was hier en daar door een lege open ruimte onderbroken,
als bleef er de plaats van de doden uit piëteit onbezet; en af en toe ook woelden zij
zonder merkbare oorzaak angstig door elkaar en vluchtten dan schrikgillend weg,
als voelden zij opnieuw de dreiging komen van een aanval, die hun leven in gevaar
bracht.
Die dag keerde Alfred iets vroeger huiswaarts dan gewoonlijk. Het knallen van
de schoten had trapsgewijs opgehouden; hij begreep dat de jagers op de terugtocht
waren, en wilde liefst nog vóór 't diner een ogenblikje met Maxime alleen zijn, om
vertrouwelijk met hem te kunnen spreken.
Hij zag ze juist in groep terugkeren, in 't avondrood van een zijlaan van de grote
allee, terwijl hij er zelf om de hoek kwam. Haast allen waren in lichtbruin of in
vaalgeel gekleed, met hoge grauwe slobkousen, en grijze of bruine deukhoeden met
omgeslagen randen. Zij zagen er van ver een flink-gezonde troep uit, met hun geweren
dwars over de rug en met hun roodbruine gezichten onder de neergeslagen randen
van de vilthoeden; en eerst van dichterbij merkte men 't zwakkere van velen, de
schrale beentjes, de popperig opgekrulde snorretjes, de trekken van vermoeienis en
van afge-
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leefdheid op enkele beenderig magere gezichten. Zij juichten allen luidop toen zij
Alfred ontwaarden: - Ah! voilà l'artiste! en gulle handdrukken werden gewisseld.
Na enkele banale vragen en antwoorden over de uitslag van de jachtpartij liet Alfred
het drukke van de schaar vooruitgaan, en bleef hij enkele passen met Maxime
achteraan lopen.
- Eh bien, les amours? vroeg hij dadelijk, op schertsende toon, maar inderdaad vol
van nieuwsgierige belangstelling.
- Refusé, antwoordde Maxime kortaf, met doodgewoon gezicht, zonder een schijn
van emotie.
Strak keek Alfred hem aan, met een plotseling gevoel nu van diep medelijden.
Doch Maxime zelf bleef van een kalmte die op een aanstellerij van volkomen
onverschilligheid leek, zodat Alfred zich even afvroeg of zijn vriend hem soms voor
de gek hield.
- Ja, het is zo, ik houd je heus niet voor de gek, glimlachte Maxime, die Alfreds
gedachte scheen te raden.
- Je hebt dus toch wél de aanvraag gedaan?
- Natuurlijk.
- En?
- En ik ben afgewezen;... ziedaar de hele geschiedenis.
- Maar waarom?
- Ja, waarom?... Eenvoudig omdat ze niet genoeg van me hield.
- Wat neem jij dat verbazend leuk en kalm op,... áls het werkelijk zo is, sprak
Alfred zelf diep verbaasd en nog half twijfelend.
- Maar geloof me nu toch! riep Maxime bijna kregel. Doch dadelijk weer kalm:
- J'ai raisonné la chose, voilà tout. Eerst heb ik het met mijzelf uitgevochten of ik
werkelijk genoeg van haar hield om haar ten huwelijk te vragen. Toen dit beslecht
was heb ik de declaratie gewaagd, en toen ik 't blauwtje had opgelopen heb ik er mij
in geschikt. Is dat niet wijs gehandeld?
- Nou ja, het is wel wijs gehandeld, maar hoe kán je 't, als je werkelijk veel van
iemand houdt?
- Ik kán het, en dat is mijn kracht, antwoordde Maxime met een kalme, vredevolle
glimlach. - Misschien, - en ik geloof wel dat zo met mij het geval is, - misschien ben
ik niet
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meer in staat om nog een echte, grote, diepe liefde te voelen. En áls 't zo is ben ik er
ook niet treurig om, want ik weet dat een grote hartstochtelijke liefde meer verdriet
dan vreugde meebrengt. Zeker had ik haar graag, heel graag tot vrouw gewild; dat
spreekt ook vanzelf, anders zou ik haar niet gevraagd hebben. Maar niet zo gauw
had ze me van de hand gewezen, of ik ben dadelijk de goede kant van deze minder
aangename gebeurtenis in gaan zien. Ons hele leven rust toch immers op een systeem
van voortdurende compensatie: geen goed zonder kwaad, en geen kwaad zonder
goed. Welnu, hoe was 't dilemma waarvoor ik stond? Met haar trouwen, waarschijnlijk
gelukkig zijn, kinderen krijgen, driekwart van mijn vrijheid verliezen, en wel zonder
twijfel allerhande zorgen hebben, zoals b.v. tobben over opvoeding en
verantwoordelijkheid, over financiële belangen, over gezondheid, over toekomst en
wat weet ik al meer. En dan ook weer tevreden zijn in mijn interieur, de zachte streling
voelen van een vrouw die je oprecht bemint, en ook geluk met 't lieve van je kinderen.
En dan opnieuw onenigheid met je vrouw en moeite en bezwaren met je kinderen,
en zo voort en zo voort, afwisselend goed en leed, tot in 't oneindige. In 't andere
geval: niet trouwen, juist 't omgekeerde en toch in de grond weer 't zelfde. Volkomen
vrij zijn, maar soms lijden door je eenzaamheid; een aantal vrouwen kunnen hebben
in plaats van maar één enkele; en toch geen enkele onder al die velen, die je als een
echte vrouw vertrouwt en liefhebt. Geen kinderen hebben en daardoor zorgelozer
kunnen leven, maar van een andere kant toch ook betreuren dat je 'r gene hebt,...
enfin, enfin, altijd en in alles het systeem van compensatie, zodat je werkelijk nooit
weet wat goed is en wat niet goed. Ik sta nu duidelijk in een van deze twee acute
gevallen, en troost me van het kwade dat eraan verbonden is, door te denken aan het
goede dat ik ermee behouden heb. Iets echter spijt me: dat ik haar gevraagd héb. Dat
had ik niet moeten doen. Dat is voor mij een nutteloze vernedering geweest. Ik heb
daarin gehandeld als een stommerik, als een blinde, die zich alleen door zijn eigen
gevoel laat meeslepen en leiden. Een intelligente man, die nog een greintje van
gezonde zelfbeheersing weet te houden, behoeft zich immers
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nooit aan zoiets bloot te stellen. Je voelt het immers duidelijk genoeg, zonder het te
vragen, of een vrouw al of niet van je houdt. Enfin, nu ben ik toch alweer, al is 't te
mijnen koste, zoveel wijzer geworden.
Luidruchtig ging de bende jagers vóór hen uit, met af en toe hoog opschallend
geschetter en gelach, onder de goudbruine lovergewelven van de hoge bomen, die
de scheve schaduwschimmen van hun stammen dwars over het met goud-en-rood
getinte mos van de grote, brede laan uitspreidden. Reeds schitterde door 't uitgedund
gebladerte van de heesters, vaag-wazig in zijn feeërieke avondkleuren, de lieve
silhouet van Far-West; en Alfred, wiens nieuwsgierigheid nog niet geheel bevredigd
was, viel nogmaals in:
- Wat ben jij toch 'n curieus mens, Maxime. Je deconcerteert mij door je vreemde
doen. Heb je dan werkelijk niet verder aangedrongen? niet getracht te weten waaróm
je van de hand gewezen werd? haar niet gevraagd b.v. of ze soms van een ander
hield?
Strak, met diep indringende blik, staarde Maxime zijn vriend even aan.
- Misschien houdt ze wél van een ander, antwoordde hij eindelijk, heel langzaam
en kalm. - Wie weet? misschien houdt ze van jou...
Alfred voelde plotseling een hevig rood naar zijn wangen stijgen. Hij begreep dat
hij zich verraden had, en beet zich even zenuwachtig op de lippen. Doch dadelijk
wist hij zich weer te beheersen, en antwoordde, ietwat gedwongen lachend:
- Van mij? Ben je mal!
En eensklaps ernstig, wijl zich een plooi van droefheid tussen zijn wenkbrauwen
groefde:
- Daar zou ze wat aan hebben, aan mij?
Zij waren aan de villa, waar mevrouw de St. Mars en Florence op het bordes hun
gasten wachtten. Al die heren omringden groetend de twee dames, en even galmde
't onder de open veranda van druk gepraat en lachen. Een knecht ging rond, met
kopjes thee en glazen port. Enkele heren bedienden zich en staken sigaretten op.
Anderen gingen dadelijk mee met Alfred, die hen boven naar de kamers leidde.
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Zij hadden allen valiezen meegenomen, en aan 't diner verschenen zij in rok of
smoking. Mevrouw de St. Mars en Florence waren gedecolleteerd: mevrouw de St.
Mars in stemmig grijs brocaat met zwarte kant, Florence in lichtgroene zij met crème
kant. Zij droeg een kleine bundel van harmoniërende geelgroene chrysanten in haar
gouden ceinture. In 't haar had zij een witte aigrette met kleine briljanten, en om de
slanke witte hals een dubbel collier van parelen. Zij zag er fris en jeugdig uit als een
jong meisje die voor het eerst op een grote partij komt, en zij deed ook denken aan
een tere, fijne plant, gegroeid in ongeschonden reinheid in de schaduw van de bossen,
en die nu voor het eerst verrassend in het volle licht komt opbloeien, omringd door
al die wit-en-zwart gerokte heren, als door zoveel grote insekten, die elkaar verdringen
om erop te azen. De lange tafel was één schitterpracht van bloemen en kleuren, van
zilver en kristallen onder 't grote glanslicht van een hoge kroon, terwijl heel laag
over de tafel, opduikend als verlichte paddestoelen tussen groen en bloemen, een
aantal kleine zilveren kandelaars met oranje kapjes, zacht-temperend in hun
toverachtig schijnsel gloeiden.
En weer spraken de heren over allerhande jachtgebeurtenissen, en aten en dronken
veel, als kranige werkers die het nu eens goed verdiend hadden. En Alfred kon zich
niet meer ergeren over de domheid van de gesprekken en de lompheid van dat louter
animale leven: hij had als verwoed gewerkt de ganse dag, en nu voelde hij, als door
reactie, op zijn beurt het animale in zich opgewekt, met voor een enkele maal bepaalde
lust en behoefte tot lekker eten en tot drinken, tot laag bij de grond blijvende
gesprekken horen en zelfs houden, tot een soort van zelfvernederend harmoniëren
met al dat oppervlakkig en slechts uiterlijk gedistingeerde, hem doorgaans zo hevig
hinderend laag-banale gedoe van zijn omgeving.
Mevrouw de St. Mars, Florence, Maxime, en enkele anderen die hem heel
verschillend hadden leren kennen, zetten vreemdverbaasde ogen op, niet begrijpend
hoe en waarom hij nu ineens zo opgewonden en op dreef was.
- Qu'est-ce donc, chéri, qui te rend si animé? vroeg hem
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Florence van over tafel, zelf met een sterk geanimeerde kleur en ogen die schitterden
van vrolijkheid en pret.
- Mais c'est la joie de te voir si belle, complimenteerde hij met een hoffelijke
buiging. En 't woord had bijval, de hele tafel juichte toe, met bewonderende blikken
op Florence.
Na de bourgogne en de fijnere champagne werd hij bijna plaagziek-opgewonden.
Hij voelde een gezellig, warm zelfbehagen door zijn hele lichaam stromen, als iets
verkwikkends en flinks, dat hem een krachtig zelfbewustzijn van superioriteit over
hen allen gaf. Hij dacht even weer aan de woorden van Maxime over Marie, en
ondanks enig medelijden voor zijn versmade vriend, voelde hij zich, als door een
eigen vreugd, die hem daarmee te beurt viel, zacht gestreeld. Toen staarde hij naar
Paul, die enkele plaatsen verder zat, en 't kwam hem voor of ook de jonge fat die
avond iets teleurgestelds over zich had en er vrij ongunstig uitzag. Hij herinnerde
zich de waarschuwing van Maxime over de familiariteit tussen Paul en Florence, en
in het sterk bewustzijn van zijn eigen superioriteit die avond, kon hij niet nalaten de
jeugdige snob ondeugend voor de gek te houden, door hem spottend te vragen hoe
of 't kwam dat hij er zo gedrukt uitzag, en of hij wellicht geheime Liebesschmerzen
had. En toen Paul, door de vraag onverhoeds verrast, niet dadelijk wist wat te
antwoorden en een gegeneerde houding kreeg, dreef hij de spotternij onmeedogend
door, en raadde hem schimpend aan te reizen, naar Monte Carlo bijvoorbeeld, per
automobiel, met een paar vrienden, of vriendinnen, om zijn gedrukte stemming te
boven te komen.
De koffie werd gebruikt in de veranda, bij 't rode knetterend laaien van zes
harsfakkels, op ijzeren staken vóór de stoep in 't grint geboord. De avond was prachtig,
en men had een gevoel of men wel, ondanks het late jaargetij, de hele nacht zou
kunnen buiten zitten. Toch hadden de twee dames bonten avondmantels omgeslagen,
maar de heren bleven meestal zonder overjas, hun witte plastrons, hun zwarte rokken,
hun rode gezichten als 't ware spookachtig verlicht door de grote, op en neer en rechts
en links dansende en slaande fakkelvlammen. Het hele park, daar wijd omheen, lag
in heimvolle duisternis; en vandaaruit kwam soms een grote grauwe
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nachtvlinder wild-zigzaggend op de laaiende gloed afgefladderd en men hoorde het
knappen van de vleugels in 't sissende vuur, en aldoor zweefden stille vledermuizen
in de roodgrijze rook heen en weer.
En opnieuw, nu onder hun likeuren en sigaren, praatten de heren over jacht en
wild, en over rijtuigen en paarden, als was er absoluut geen ander gesprek denkelijk
noch mogelijk. Zij wonden zich hartstochtelijk daarin op, enkele stemmen schetterden
en knalden als zweepslagen boven de andere uit, en zij daagden elkander uit en gingen
weddenschappen aan, elkander overbluffend met de wonderen van hun heldendaden,
tot eindelijk de gele ogen van de rijtuigen uit het donkere van de heesters opdoken,
en één voor één, in een zacht schuifelend geritsel van wielen over 't grint, vóór het
helder verlichte bordes kwamen stilhouden.
Het schetterend bluffen hield op, en ceremonieus kwamen zij om de beurt afscheid
nemen van mevrouw de St. Mars en Florence. Een van de knechts riep de namen af,
een tweede knecht, beneden aan de trap, stond in de rode laai van de toortsen klaar
naast het open portier, met overjassen en valiezen. 't Portier sloeg dicht, de
mondstukken van de paarden zilver-rinkelden, een silhouet, in 't rijtuig, boog zich
nog even groetend naar het raampje of kwam uit onder de kap, en weg gleden de
twee glinsterogen van de lantarens, met schelle glans in 't voorbijrijden weerlichtend
op bloembedden en heesters.
Toen kwam er ook als een stralend-ruisende witte zon van achter 't zwarte van een
bosje rododendrons: Pauls automobiel, met drie reusachtige acetyleenlampen. De
knecht reikte hem zijn chauffeursmantel aan, en in een ogenblik stond hij verkleed,
als vermomd en onkenbaar onder de lange grauwe coat, met de brede platte pet en
de grote zwarte brilglazen.
- Mon cher, tu as tout à fait l'air d'un hibou! kon de nog steeds
plaagziek-opgewonden Alfred niet nalaten hem toe te roepen.
Paul riep lachend iets als antwoord tegen, dat in het stijgend en trillend gedruis
van de automobiel verloren ging.
Mevrouw de St. Mars en Florence, alsmede Maxime, die voor één nacht op
Far-West bleef logeren, kwamen aan de
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rand van het bordes staan, om hem te zien vertrekken. Florences avondmantel was
van wit laken met hermelijn, en de rode gloed van de fakkels, afwisselend en
versmolten met het wit-zonnestralend acetyleenlicht van de automobiellantarens,
danste weerlichtend, in geschakeerde toverkleuren, over haar sierlijke, in wit en
lichtgroen geklede gestalte. En in het op en neer dansen van de knetterende vlammen
was 't of zij zelf zich daar op 't bordes heel gracieus bewoog, in een soort kleurendans
ter ere van hem die nu zou vertrekken.
- Sois prudent! riep zij hem toe. En Alfred voelde plotseling iets van nijdige jaloezie
over die woorden. - Wat kan 't haar schelen? dacht hij vinnig. En schimpend riep hij
hem na, in 't oorverdovend schudden en ruisen van de automobiel:
- Est-ce que tu vas établir le record de l'étape nocturne? Cent-vingt à l'heure?
Het fantastisch gevaarte verdween. Hoog zingend het hartstochtelijk triomflied
van zijn snelle vliegen, gelijk het loeien van een felle wind in hoge naakte kruinen,
zo draaide 't sierlijk in de flikkerstralen van zijn prachtig licht rondom de bocht van
de wegen, en schoot dan plotseling door 't ingangshek vooruit, als een vuurpijl in de
zwarte nacht. De statige bomen van de lange beukenlaan schenen er in 't wilde recht
op af te vliegen, maar weken telkens snel in 't duister terug, als weggemaaid. Om de
hoek van de allee slorpte 't dennenwoud de lichtstraal op. En dan schoot hij er een
eind verder plotseling weer uit, als 't licht van een trein uit een tunnel, dwars over
de open vlakte, tot aan 't tweede, verre dennenwoud, waar hij voor goed verdween.
Roerloos-peinzend stond Florence nog een ogenblik te staren, in de dansend-rode
gloed van de fakkels, die langzaam uitdoofden.
Mevrouw de St. Mars was naar binnen gegaan.
Maxime en Alfred, in hun leunstoelen achterovergeheld, hadden verse sigaren
opgestoken.
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XIII
Toen werd het eensklaps heel stil op Far-West. De zomervreugde en -drukte was al
in eens verdwenen, de dagen werden kort, en lang de avonden, en de twee dames
kregen een gevoel of zij niet goed meer wisten wat ze nu nog langer buiten deden.
Alfred, geheel en al verdiept in zijn arbeid, voelde een taaie verveling over hen
komen, elke avond als zij reeds vóór 't diner met de vroeg invallende schemering in
de nu gesloten veranda zaten. Iets lezen deden zij niet; zij hadden slechts enkele
plaatjes-en-modetijdschriften om in te zien. Soms speelde Florence een uurtje piano.
Dat mevrouw de St. Mars nu ook vertrekken zou om hem daar nog een tijdje met
Florence alleen te laten, kwam Alfred al zeer onwaarschijnlijk voor. Zij was er
ongevraagd en ongewenst [door hem tenminste] als een vast lid van het gezin
geworden, en zó sterk kan een mens dan toch aan iets wennen, al is 't ook aan 't
onaangename, dat Alfred nu niet eens meer wenste dat ze weg zou gaan. Dát wat
vroeger als het ideaal van al zijn zoetste illusies was geweest: het innig samenleven
met Florence in hun gelukkige eenzaamheid, was hem van lieverlede iets ondenkelijks
geworden, iets wat hij niet meer hoopte, en ook niet meer... verlangde te bereiken.
Hij kon zich niet voorstellen hoe ze de dagen en de lange avonden zouden
doorbrengen, alleen met hun tweeën; hij kreeg een angst voor 't eenzaam samenzijn
en hoopte dat zijn schoonmoeder nu maar blijven zou, tot zij samen voor goed zouden
vertrekken.
Sinds enkele dagen, trouwens, zaten mevrouw de St. Mars en Florence voortdurend
verdiept in hun modejournaals; en elk ogenblik, terwijl hij zelf in een boek of courant
zat te lezen, hoorde Alfred hun stil gesprek over allerhande toiletaangelegenheden.
Op een avond eindelijk vroeg mevrouw de St.
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Mars hem wanneer hij dacht Far-West te verlaten, om voor de winter naar de stad
terug te keren.
- In geen geval vóór mijn twee herfstimpressies volkomen af zijn, antwoordde
Alfred kalm maar vastberaden.
- Hoe lang denk je 'r nog wel mee bezig te zijn?
- Voorzeker nog wel drie volle weken, en dan nog vrees ik niet klaar te komen.
Strak-ondervragend keek mevrouw de St. Mars haar dochter aan.
- Florence heeft nog niets in orde van haar winterkleren, sprak zij, - en 't wordt
hoog tijd dat zij ervoor zorgt. Ook in 't huis is nog heel wat te schikken. Hoe zou jij
er over denken om hier 'n paar weken alleen te blijven?
Alfred, die dit voorstel wel verwachtte, stemde dadelijk toe. - Best. Laat mij hier
'n meid die mijn bed opmaakt en zorgt voor mijn eten.
Dadelijk werd alles door mevrouw de St. Mars bedisseld.
- Verlang je hier ook de koetsier en de paarden te houden? vroeg zij.
- Volstrekt niet, ik zou niet weten wat ermee gedaan, antwoordde Alfred.
- De huisknecht?
- Ook niet.
- Hou dan Justine, besloot mevrouw de St. Mars. - Ik heb haar ondervraagd en zij
kan best een eenvoudige keuken klaar maken. Het schikt ons beter dat Marie, de
keukenmeid, met ons meegaat.
Alfred vond alles goed. Hij verheugde zich een tijd volkomen rustig en alleen te
werken.
- En wanneer zou u dan vertrekken? vroeg hij.
- Ik denk overmorgen, sprak mevrouw de St. Mars.
Alfred hield zich of dat vlugge besluit hem niet eens verwonderde; maar hij begreep
wel dat ze weer alles buiten hem om geschikt hadden. Hij glimlachte, als
kalm-tevreden.
- Wellicht gaat Florence dan voor die veertien dagen bij u inwonen,... of u bij haar?
persifleerde hij.
Maar mevrouw de St. Mars nam het veel gewichtiger op:
- Wat denk je wel? We zullen beiden onze handen vol hebben. Het gaat zo maar
niet vanzelf om alles voor de win-
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ter te beredderen.
Alfred glimlachte opnieuw, toestemmend buigend.
- Wij heren hebben daar ook geen verstand van, sprak hij. - Gelukkig dat de dames
zich daarmee willen bemoeien. Stroef en ernstig keek mevrouw de St. Mars hem
even aan. Zij hield niet van woordspelingen die ze niet duidelijk begreep. Zij zat
opnieuw gebogen, naast Florence, over een modekrantje, terwijl Alfred, met een
sigaar in zijn fauteuil achterovergeheld, kalm de plaatjes van de Studio doorbladerde.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

1191

XIV
Zij waren vertrokken. Hij had ze naar het station gebracht en zien vertrekken; en nu
kwam hij alleen en te voet naar Far-West terug. De glanzende herfstochtend was als
een bad van stilte in opaal en goud: goud van droge bladeren op de grond en aan de
schraal geworden kruinen van de bomen; opaal in 't zachtwazig verschiet van velden
en van bossen. Loodrecht in blauwachtige kronkelkolkjes steeg de rook omhoog uit
de schoorstenen van de kleine, wit-en-groen geschilderde huisjes met rode daken,
en mensen en beesten op de akker stonden als 't ware roerloos in stille gebaren: een
man rustend gebogen op zijn spade of houweel; een span van ploeg en paarden als
uitgeknipt tegen de kalme horizon, zoals men ziet op schilderijen.
Far-West lag heel en al in geel, in bruin, in purper en in goud gehuld. Het had
gedurende de nacht voor 't eerst gevroren, en in de stille, wazig-goud-en-blauwe
ochtend, kwamen de dorre bladeren als grote rode-en-gouden vlinders naar beneden
gedwarreld. De lange beukenlaan was als één dicht, onder de voeten ritselend,
bruingoud tapijt, de grasvelden waren ermee bezaaid, het oeverwater van de vijver
lag ermee bedekt, als met een legioen van heel kleine, licht drijvende schuitjes.
Bossuet was met Florence mee, maar Cosaque kwam hem heel langzaam tegemoet
gewandeld, als triestig en gedrukt onder het afscheid, en Alfred streelde hem zacht
de lange, spitse kop en fijne oren. Dat zou zijn enige vriend nu zijn, zijn
stil-melancholieke vriend, zo goed in harmonie met al het stil-melancholieke van de
omgeving. De goede ogen van het beest hadden de weemoedvolle uitdrukking als
van terugpeinzen naar lang verleden, zachte herinneringen, als een heimweeïge
gedruktheid, ongeneesbaar, over een vreugde die
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voor altijd verloren was.
- Zijn ze nu weg, zijn ze nu allen weg, en blijf je nu met Meester beel alleen?
fluisterde hij zacht-strelend; en de benauwende emotie van zijn eigen eenzaamheid,
midden in die weemoedvolle pracht van 't stervend najaar, greep hem ook plotseling
aan. Tranen kwamen in zijn ogen en hij zuchtte. O, wat was het eensklaps alles stil,
doodstil nu om hem heen! Hij zelf durfde niet hard meer te spreken, en 't was of iets
zijn keel dichtschroeide. Hij wenste dat hij iemand mocht ontmoeten: de meid, de
tuinman, een van de boswachters, al was 't maar om de klank van mensenstemmen
weer te horen en niet zo doodsbenauwd die zwaar drukkende stilte en eenzaamheid
te voelen. Hij kwam in huis, liep weer door de kamers, alsof hij in zijn eigen woon
verdwaald was of naar iets zocht dat hij niet vinden kon. Op een tafeltje vond hij een
paar grijze handschoenen liggen, die Florence daar vergeten had. Hij nam ze op,
snoof er even de fijne, half geëvaporeerde lucht van op, die hem denken deed aan
de troeblante geur van lang verleden, tere lentebloesems. Hij legde ze weer neer en
dan kwam het hem voor of daar nu twee verschrompelde, verteerde handen lagen.
Hij ging tot aan de schoorsteenmantel van 't salon, waar een van haar portretten stond,
gedecolleteerd, in witte baljapon. Hij keek er lang en starend op, met gefronste
wenkbrauwen, als een die zich iets uit het lang verleden weer tracht te herinneren.
Waar en wanneer had hij haar zo gezien? Hij kon 't zich niet meer heugen. En 't werd
hem te moede of hij haar niet goed meer kende, of zij iemand was met wie hij vroeger
heel veel lief en leed gedeeld had, maar die nu al een lange tijd van hem vervreemd
was, niets van haar achterlatend dan een souvenir vol kwelling en vol weemoed. Hij
kon haast niet meer ademhalen in het stil-benauwde van de lege kamers. Overal waar
hij zich ook wendde, zag hij, voelde hij, ontmoette hij de doodse stilte. Hij haalde
diep een zware zucht op, en ging weer naar buiten, even herlevend in de frisse reinheid
van de zachte najaarsochtend. Geen weke zwakheid meer, hij moest gaan werken,
dáárvoor alleen was hij gebleven. Met krachtsinspanning nam hij zijn besluit, en liep
door 't lichtend goud van de brede laan naar 't spiegelgladde
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en glanzende meer.
Maar toen hij daar was, klaar om in 't bootje te stappen, overviel hem plotseling
een vreemde, onoverwinbare lusteloosheid. Het was ook al te laat geworden om die
ochtend te beginnen, en hij voelde zich eensklaps weer moe, en wee, en als versuft,
en liever zou hij nu maar verder wat gaan slenteren. Cosaque liep steeds langzaam
met hem mee, treurig wellicht onder 't vertrek van zijn vriend Bossuet, als had hij
nu ook helemaal geen eigen wil meer noch verlangen, en zo drongen zij eerst een
eind door de bossen, en dan vanzelf weer, als het ware aangetrokken, naar de vijver.
Hij wilde tóch maar werken. Hij voelde zich ellendig worden onder 't leeglopen.
Hij stapte met Cosaque in 't bootje, en roeide naar het eilandje. Zenuwachtig-gejaagd
haalde hij 't grote doek naar buiten en begon te schilderen.
Gedurende ruim een half uur werkte hij onverpoosd door. Toen deinsde hij enkele
passen achteruit, het hoofd rechts en links hellend, en werd zich bewust dat hij maar
wat geknoeid had.
- Cré nom! bromde hij toornig en spijtig. Waarom ook was hij zo stom een
licht-en-kleur-effect weer te willen geven, dat al uren voorbij was? Het drukte hem
als een bittere nederlaag, als een folterende blijk van artistieke onmacht. Hij krabde
plotseling alles wat hij die ochtend geschilderd had uit, gekweld en geprikkeld door
't bewustzijn dat hij nu tot de volgende morgen, en dan nog naar gunstig weer zou
moeten wachten, om het opnieuw goed te maken. Hij kon 't idee van dat nutteloos
tijdverlies niet uitstaan, en met van ongeduld trillend palet kwam hij naar 't doek
terug, en begon weer te schilderen. 't Was gekheid; want dat wat hij weer wilde geven
lag hoe langer hoe minder zichtbaar voor zijn ogen. Toch werkte hij opgewonden
door, en was niet zó ontevreden nu over het resultaat, toen hij de verre huisbel hoorde
galmen, die hem voor de lunch terugriep. - Vervloekt! morde hij. Maar hij begreep
wel dat hij gaan moest, want anders belde de meid opnieuw, of stuurde Désiré op
hem af, in elk geval hem in zijn arbeid storend.
- Komaan, dan maar liefst dadelijk, dacht hij, palet en penselen neerleggend. En
zonder zijn schilderij zelfs op te ber-
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gen sprong hij met Cosaque in 't bootje en roeide huiswaarts. Hij merkte onder 't eten
dat hij grote honger had, en at veel en haastig, in zichzelf teruggetrokken, voortdurend
en uitsluitend denkend aan zijn moeilijk schilderij. Zodra hij de koffie gebruikt had
stond hij op, stak een sigaar aan, en liep gehaast weer naar de vijver.
Maar als hij op 't eilandje kwam en om zich heen keek, merkte hij dat het al meer
had van een avondlandschap dan van een ochtendimpressie. Eigenlijk was het al veel
te laat om aan 't een en nog ruim te vroeg om aan 't ander te werken, maar hij wilde
nu eenmaal absoluut en onmiddellijk werken, en hij nam de ochtendimpressie van
de ezel weg, en zette er de avondschilderij in de plaats.
En weer begon hij koortsachtig te schilderen, geheel en al in zijn arbeid verdiept.
Maar net zoals hij geknoeid had aan zijn ochtendschilderij door er te laat aan te
werken, zo verknoeide hij nu zijn avondindruk door er te vroeg mee te beginnen. Hij
vloekte en stampvoette van machteloos ongeduld, en plotseling, evenals 's morgens,
veegde hij alles weer uit.
Intussen was de avondimpressie, zoals hij die weergeven wilde, in al haar pracht
en rijke poëzie over het heerlijke landschap gekomen, maar door een wondere,
onbegrijpelijke aberratie, had hij nu opnieuw zijn ochtendschilderij voor de dag
gehaald, en werkte en wroette dáár nu aan, schilderknoeiend wazige ochtendfrisheid
in volle goud-en-purperen glans van magnifieke najaarsschemering.
Hij voelde zich plotseling als 't ware gek geworden, en gooide huilend, met een
razende, sissende vloek, zijn kleuren en penselen ver van zich af. Hij was totaal
ontredderd en rampzalig, hij balde de vuisten naar zijn twee ellendige, tergende
schilderijen, als om ze te verbrijzelen. Hij kón niet meer schilderen, hij wás geen
schilder meer, hij was niets meer, niets dan een ellendig, nutteloos schepsel, gedrukt
en vernield onder 't wanhopig banale van een ongelukkig huwelijksleven, dat al zijn
beste levenskrachten, en al het mooie en nobele en ideale in hem doodtrapte.
Met woeste ruwheid borg hij zijn schilderijen op, ze gooiend waar ze vliegen
wilden, op gevaar af van ze ernstig te be-
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schadigen tegen de houten wanden van het lage hutje, en kwam verwoed van onmacht
weer naar Far-West. Het was te vroeg nog voor 't diner, en, niet meer wetend wat
gedaan, onbekwaam tot rustig lezen of om het even wat ook, ging hij naar de karaf
met port, en dronk, - wat hij anders nooit deed, - twee grote glazen na elkaar.
Er bruiste in hem een kwade behoefte om zich te verstompen, om niet meer te
denken, niet meer te voelen, niet meer gekweld te worden door allerlei tobberijen,
die gewone, normaal-gezonde mensen zelfs niet even aanraken. Gewone mensen,
domme mensen, stompe mensen, dat waren de gelukkigsten! Mensen die aten,
dronken, rookten, sliepen, en van hun vrouw alleen het animaal genotvolle verlangden,
dát waren de echte wijzen! Maxime zelf was nog veel te geraffineerd-sceptisch in
zijn filosofische levensbeschouwingen; grof-sceptisch, ruw-sceptisch moest men
kunnen zijn om van 't leven te genieten. En aan 't diner at en dronk hij weer
overvloedig, en rookte daarna zware sigaren, en gebruikte dan nog likeuren en whisky,
tot hij eindelijk duizelig-verstompt naar boven sukkelde, en er als een loom, dood
pak op zijn bed ter ruste viel.
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XV
Hij sliep de ganse nacht door, een slaap van logge rust, en de volgende ochtend
voelde hij zich wonder fris en kalm, vol van een echt heerlijk opgewekte kracht om
nu eens flink weer aan het werk te gaan. Hij moest om zichzelf glimlachen, wijl hij
even dacht dat hij gedaan had als de boeren, die hun narigheid ‘verdrinken’. Al 't
akelige van de vorige dag was als een nachtmerrie verzwonden, en vol kalm-zeker
kunnen kwam hij bij zijn schilderijen en werkte heel de dag zo flink en knap als hem
dat tot nog toe niet gebeurd was. Het was een ideaal genot nu weer, een pure vreugde
van hoog en machtig scheppen, een zekerheid van waarneming en toets, die hem in
heerlijk-trots bewustzijn met zichzelf en met zijn kunst verzoende.
Acht dagen na elkaar werkte hij om zo te zeggen ononderbroken door. Hij had
bericht gekregen van Florence dat zij druk bezig was met alles in te richten voor zijn
naderende komst, en het nu weer heel zacht en teer verlangen haar weldra terug te
zien, lag als een bijna reeds bereikte beloning voor hem in 't verschiet, toen plotseling
een gebeurtenis, ruw als een laffe, onvoorziene slag, zijn goede en fris-opgewekte
vreugde kwam neerslaan...
Een briefje, op een ochtend, naast een brief van Florence en een paar couranten
op zijn ontbijttafel neergelegd; een gewone enveloppe, met zijn gewoon adres, en
binnenin een gewoon blaadje papier, waarop enkel in nagemaakte drukletters twee
namen stonden:
PAUL ET FLORENCE.

Hij kreeg de indruk of eensklaps een lelijk vies beest daar vóór zijn ogen over tafel
kroop. Hij gooide 't stuk papier
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even weg, met walg en woede, maar nam het dadelijk weer op, met van minachting
opgekrulde bovenlip en saamgefronste wenkbrauwen.
Welke lage, vuige ziel kon zoiets gedaan hebben, en wat had het eigenlijk te
beduiden?... Hij keek naar de enveloppe en las opnieuw het adres. Dat zei hem niets.
Een onbekende hand, een enveloppe zoals er duizenden en duizenden zijn. En verder
niets dan die tergende drukletters: PAUL ET FLORENCE.
PAUL ET FLORENCE!... Dat had dus te beduiden dat er een schuldige verhouding
bestond tussen zijn vrouw en haar neef. Iemand had daar iets van ontdekt, of menen
te ontdekken, en zich op verraderlijke wijze gewroken. Op wie zich gewroken? Op
hem? op haar? op Paul? En waarom? En wie was het: een man of een vrouw? Zoveel
onverklaarbare vragen, waarop hij 't antwoord schuldig bleef. Misschien was het
waarheid, en misschien was het laster. Wie kon het weten? Ook hij had genoeg hekel
aan de jonge fat en meer dan eens had zijn intimiteit met Florence hem gehinderd
en geërgerd; maar was het daarom toch meer dan een schuldeloze intimiteit tussen
een neef en een nicht die elkaar van jongsaf kennen?
Koortsachtig gejaagd maakte hij Florences brief open. Wellicht zou hij daar iets
uit vernemen. Doch neen; in 't geheel niets. De brief was gewoon lief en vriendelijk,
sprak van een mooie wintermantel die ze besteld had, van een paar nieuwe
lampekappen die zo aardig deden in 't salon, en eindelijk vroeg zij hem op welke
datum hij nu hoopte terug te komen. Zat daar wellicht iets achter? Wilde zij weten
wanneer hij terugkwam om haar rendez-vous met Paul daarnaar te schikken? Over
Paul zelf stond er geen woord in haar brief.
Hij voelde zich rampzalig, niet wetend wat te denken of te geloven. En plotseling
nam hij 't besluit zelf naar haar toe te gaan. Hij zou haar het schandbriefje tonen, en
met een franke blik, recht in haar ogen, vragen:
- Ziehier wat ik ontvangen heb, Florence. Zeg me ronduit wat ervan is, en ik zal
je geloven.
Haastig ontbeten, gehold naar de trein die hij nog juist haalde, en een uur daarna
schelde hij aan vóór zijn huis in de
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stad.
- Mevrouw is niet thuis; mevrouw is met mevrouw haar moeder boodschappen
gaan doen in de stad, meneer, berichtte hem de meid die open deed.
- Weet je ook waar naartoe? vroeg Alfred teleurgesteld.
- Neen, meneer, dat weet ik niet.
- Mevrouw komt toch thuis voor de lunch?
- Jazeker, meneer.
- Goed, ik kom ook lunchen.
En hij ging de stad in.
Trillend van ongeduld omdat hij haar niet dadelijk gezien had en zijn vraag nog
niet had kunnen stellen, liep hij door de grote winkelstraten, voortdurend in de ramen
kijkend of hij hen ook ergens zou ontwaren. Hij ontmoette kennissen die hem
ophielden en belangstellend vroegen of hij nu voorgoed terug was, en telkens nam
hij de gelegenheid te baat om even te informeren of ze soms zijn vrouw met haar
moeder niet tegengekomen waren; maar geen van allen had ze gezien, en hij begon
te wanhopen dat hij ze vóór de lunch ontmoeten zou, toen hij ze plotseling alle twee
uit een hoedenwinkel komen, en vlak vóór hem weg langs het trottoir lopen zag.
Zó hevig sloeg het hem aan 't hart dat hij even stilhield met jagende adem en
flauw-trillende benen, terwijl alleen een groot gevoel van diep hartstochtelijke liefde
alle andere gewaarwordingen overheerste. Wat zag ze 'r aardig en gedistingeerd uit
in die eenvoudige, donkergrijze tailleur-japon met donkerrode hoed! Was dát nu de
vrouw die hem zo schandelijk bedroog, zoals ze daar gezellig en natuurlijk naast
haar moeder wandelde, wellicht kinderlijk naïef genietend van allerlei aardige
inkoopjes, die ze tot verfraaiing en versiering van hun huis gedaan had? Zij was zo
jong nog en kende nu voor 't eerst de weelde. Hoe kon hij 't haar kwalijk nemen dat
zij er zich een beetje door bekoren en verleiden het? En hij voelde plotseling een
diepe wroeging dat hij haar van iets lelijks had kunnen verdenken. Zijn hart kwam
vol medelijden voor haar en hij dankte de hemel dat ze niet thuis was bij zijn
aankomst, en dat hij haar het akelig lasterbriefje niet had kunnen tonen. Hij was
ineens vast be-
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sloten het haar niet te laten zien, haar reine vreugd geen ogenblik te storen. Hij liep
haar heel dicht op de hielen na, glimlachend, met stralende ogen, zodat de
voorbijgangers naar hem omkeken; hij kwam zó dicht bij dat hij duidelijk haar zachte
stem kon horen en de bekende lucht van haar parfum inademde; en dan opeens,
leukweg, terwijl hij zich met alle moeite inhield om haar niet hartstochtelijk daar op
straat te omhelzen, tikte hij met zijn vinger op haar schouder en zei:
- Bonjour Florence.
Zij schrikte hevig om, en kreeg een kleur als vuur, terwijl haar ogen, als 't ware
hem niet dadelijk herkennend, even vreemd en stuurs op hem keken.
- Alfred! Qu'est-ce que tu fais ici? riep ze dan plotseling; en in haar blik kwam
haast een uitdrukking van schrik en angst, die zijn geruststellende glimlach nog niet
dadelijk kon doen verdwijnen.
- Je viens tout simplement passer une journée avec toi, antwoordde hij heel kalm
en natuurlijk, en meteen groette hij zijn schoonmoeder, die ook heel even met
vertoornd gelaat had opgekeken en nu nogal welwillend om het grapje glimlachte.
Op haar verwonderde vragen waarom hij niet vooruit zijn komst gemeld had,
verzon hij dat hij eerst die morgen had gemerkt dat hij zijn werk een dag of wat moest
laten rusten, en met hun drieën wandelden zij naar huis, waar ook mevrouw de St.
Mars de lunch zou gebruiken.
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XVI
Florence toonde zich allerliefst, gelukkig hem zo ongehoopt terug te zien. In zachte
intimiteit brachten zij met hun tweeën de avond en ook de ganse volgende morgen
door, zonder dat Alfred iets abnormaals aan haar merkte. Toevallig werd er over
Paul gesproken, en zij zei hem dat hij wel met zijn ouders in de stad terug moest zijn,
maar dat zij hem nog niet gezien had.
Met de namiddagtrein ging hij weer weg, vast belovend dat hij op het einde van
de volgende week definitief terug zou zijn, en hij kwam nog juist in tijds op Far-West
aan om heerlijk aan zijn avondschilderij te werken. De laatste argwaan was nu uit
zijn geest verdwenen, hij was meer en meer overtuigd dat het niets dan laster was
geweest, de lage, vuige wraak van een of ander onbekende vijand; wie weet: wellicht
een die van hem jaloers was, of een waarvan zij zelf indertijd de liefde van de hand
gewezen had? Hij wou er niet eens meer aan denken, en vol kracht tot werken kwam
hij de volgende ochtend beneden, toen hij voor de tweede maal, vlak naast zijn bord
op de ontbijttafel, een onverwachte enveloppe zag liggen, en binnen in een akelig
papiertje vond net als het eerste, waarop in nagemaakte drukletters de woorden
stonden:
PAUL ET FLORENCE.

- Reptielen! vuige, lage, smerige reptielen! Zeg dan toch wie ge zijt en wat ge bedoelt!
schold hij met gebalde vuisten en vlammende ogen uit. En razend scheurde hij het
blad papier aan stukken en gooide 't in 't vuur.
Woedend liet hij zijn ontbijt in de steek en trok met Cosaque naar 't eilandje, waar
hij met ongewone inspanning
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werkte. Hij wilde nu zo gauw mogelijk met zijn schilderijen klaar zijn, om maar van
Far-West weg te komen en ter plaatse de laster de kop in te drukken. Hij voelde dat
er nóg van die akelige brieven zouden komen, dat de geheime vijand hem geen rust
zou laten. En werkelijk, niet langer dan de volgende ochtend was er alweer een, maar
deze duidelijker dan de eerste hoewel steeds anoniem, zó duidelijk en veelzeggend
in zijn enkele woorden, dat Alfred er als onder een slag van duizelde.
PAUL ET FLORENCE NO

16 RUE DU CANAL

zo stond er op 't papier in drukletters getekend.
Hij keek op zijn horloge. Met wanhoop merkte hij dat het reeds te laat was om de
ochtendtrein te halen; en hij had geen andere gelegenheid meer vóór drie uur in de
namiddag. Doch er was niets aan te doen, en als een gejaagde gek liep hij de hele
ochtend rond. Hij was niet in staat even kalm en helder na te denken, zijn hoofd ging
op hol zodra hij 't probeerde, en zijn hart klopte zó hevig, dat hij 't voelde en als het
ware hoorde kloppen, en soms even angstig stilstond om er naar te luisteren. Alleen
was er in hem een dof, doch scherpschrijnend bewustzijn dat het nu plotseling diepe
ernst geworden was, dat iets gebeurd was wat een keerpunt en misschien zelfs een
eind in hun gezamenlijk leven zou teweegbrengen. Was ze schuldig, dan was
eensklaps alles uit en dood tussen hen; was ze dat niet, dan moest er toch een
explicatie en een verandering tussen hen komen, want zo kon het niet langer duren,
en spreken zou hij, ditmaal, o spreken, haar ondervragen, en alles uitpluizen tot hij
volkomen van alles wat hij wilde weten op de hoogte was.
Hij zei aan Justine dat hij waarschijnlijk een paar dagen weg zou blijven, en niet
in staat om iets aan de lunch te gebruiken, vertrok hij wild-gejaagd en veel te vroeg
naar 't kleine spoorwegstation.
Het vlugge lopen deed hem goed, gaf hem weer enige kracht en kalmte. Het werd
hem mogelijk te denken, iets van zijn gewaarwordingen te ontleden. En hij voelde
dat hij optrad als de verdediger van zijn recht. Er was geen kwestie meer
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van liefde, er was kwestie van recht en onrecht. En hij knelde zijn vuisten ineen en
sloot zijn tanden op elkaar. Ze was zijn vrouw, zijn eigendom. Gaf ze zich weg aan
een ander, dan gaf ze iets wat haar niet toebehoorde, iets wat ze van hém ontvreemdde.
Hij verwarde in zijn redenering, hij voelde zich weer als krankzinnig worden, hij
beet zich op de lippen en tranen sprongen uit zijn ogen. Hij zag in verbeelding de
wrede schimplach, waarmee Maxime, als hij het horen kon, zijn redenering zou
begroeten. Neen, neen, 't was hier geen kwestie meer van recht of onrecht, 't was wél
een kwestie van liefde, van zachte en hartstochtelijke liefde, en nu beefde en smeekte
hij, nu werd hij zwak en flauw, nu werd hij bang, bang en bevend als een heel klein
kind dat zich alleen niet weet te redden. O, waarom had hij haar zo verwaarloosd?
waarom was hij niet altijd en overal bij haar gebleven zonder haar een uur te verlaten?
En hij holde, hij holde, als had hij daardoor de komst van de trein kunnen verhaasten,
en zijn grote liefde tegen 't grote onheil nog beschermen.
Daar kwam hij eindelijk aan, na 't lange, folterend wachten op 't perron, ruisend
en daverend, als een verlosser of een beul, die hem naar zijn rust of naar zijn ellende
mee zou voeren. Sidderend stapte hij in een coupé die een bediende voor hem opende
en viel er uitgeput op de rode kussens neer...
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XVII
Algauw in een dicht rijtuig, bij 't uitstappen aan 't station, opdat niemand hem zou
kunnen ophouden, en vijf minuten later vóór zijn deur, waar hij koortsachtig aanschelt.
- Mevrouw thuis?
- Neen, meneer, mevrouw is al van twee uur uit.
Van twee uur uit! Hij schrikte van die eenvoudige woorden. - Weet jij ook waar
ze naartoe is?
- Ik heb mevrouw vanmorgen tegen mevrouw haar moeder horen zeggen dat ze
de dames Loebmuller en Berlaimont een bezoek wilde brengen.
Alfred had zich al omgekeerd en was terug in 't rijtuig, aan de koetsier het adres
van de familie Loebmuller opgevend.
- Dineert u thuis, meneer? haastte de meid zich te vragen vóór 't portier dichtsloeg.
- Ja,... nee... waarschijnlijk wel,... enfin 't komt er niet op aan... Vooruit koetsier!
riep hij zenuwachtig.
Verbluft, de halfopen deur met haar ene hand vasthoudend, zag de meid het rijtuig
weghollen.
Alfred beet zich tot bloedens op de lippen.
- Ik wil, ik moet kalm blijven, vermaande hij zichzelf halfluid.
Het rijtuig zwenkte rechts en links door straten, hield eindelijk in een smalle, stille
straat vóór een hoog en ruim ouderwets huis met breedgewelfde koetspoort stil.
- Zijn de jonge dames Loebmuller thuis? vroeg Alfred met schorre stem.
- Jawel, meneer, wilt u binnenkomen?
- En mevrouw Melville, is die hier ook?
- Neen, meneer.
- Ook niet hier geweest?
- Neen, meneer.
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- Maar weet je 't wel zeker dat mevrouw hier niet is geweest?
- Heel zeker, meneer, ik heb zelf voor ieder bezoek opengedaan.
- Zeg dan maar liever niet aan de jonge dames dat ik hier geweest ben. Ik denk
dat ik mevrouw Melville bij de dames Berlaimont zal vinden.
En weg was hij met het rijtuig, dat nu in dolle vaart naar de familie de Berlaimont
reed, aan 't ander einde van de stad. Maar ook daar had men Florence niet gezien, en
hoe langer hoe meer overtuigd nu van haar schuld, gaf hij aan de koetsier de naam
op van de straat in het anoniem briefje vermeld.
Wat hij daar doen zou wist hij niet. Of hij daar zou aanbellen en gebiedend bevelen:
‘er is hier een heer met een dame op een kamer en ik wil ze dadelijk zien!’ dan of
hij 't maar met sluwe bedaardheid zou vragen: ‘is hier geen kamer verhuurd aan een
heer zo en zo, bij wie een dame komt zo en zo?...’ hij wist het niet, hij dacht er nog
niet over na, hij dacht er enkel over om nu gauw genoeg te hollen, te vliegen naar
de plaats waar hij vermoedde dat zij waren.
Maar toen de koetsier, na eindeloos lang rijden, ten slotte aan de verafgelegen
Kanaalstraat kwam en even ophield om te vragen vóór welk nummer hij moest
stilhouden, toen kwam 't besef van de ellendige werkelijkheid eensklaps weer duidelijk
en dringend in Alfred op.
- Goed, goed, 't is ver genoeg! riep hij, haastig uit het rijtuig stappend. En meteen
betaalde hij de man en liep gejaagd de straat in, even schichtig naar de nummers van
de huizen kijkend.
Het was een van die nieuwe achterwijkstraten, recht, breed, lang, met alle gelijke
huizen in bruinrode baksteen: een deur en een raam, een deur en twee ramen,
hoogstens drie ramen, met goedkope witte gordijnen door bleekblauwe, gele of roze
linten opgehouden en waar men 't kleine leven voelde van sjouwerige burgermensjes,
van kleine ambtenaren en commiesjes, met hier en daar ertussenin een winkeltje
waar zowat van alles werd verkocht, ofwel de breedgapende open ruimte van een
grote wagenpoort, waarachter men een hob-
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belig geplaveide binnenplaats ontwaarde, omringd door stoffige fabrieksgebouwen
met ronkende wielen achter vuile ruiten, en sissende stoom door nattige daken. En
Alfred onthield, als in obsessie, enkele in 't voorbijgaan opgemerkte namen, van die
ongewone namen die men slechts in zulke buurten schijnt te kunnen vinden: Zoé de
Cuupère, tailleuse; Modeste Pisson, métaux; Placide Horion, réparation de
vélocipèdes,... - Placide Horion! hoe komt men toch aan zo'n naam? dacht hij door
al zijn smart en agitatie heen. En 't kwam hem haast onmogelijk voor dat Florence,
zo elegant en verfijnd, in zulk een buurt zou komen. Maar de beschuldiging was
duidelijk, en nu wilde hij toch weten hoe laag of ze gevallen was.
De avond begon te schemeren, vaag-smorend de beweging van de straat in de
triestig-vale grauwheid van de huizen, met hier en daar het schrale, vuilgeel glanspunt
van pas aangestoken straatlantarens. Aan 't verre uiteinde van de rechte straat, over
een spoorwegbrug met rode, gele en groene lichten, strekte zich een onbepaalde
ruimte uit, waarin een magere rij van reeds bladerloze populieren als het ware verloren
stond, en heel in het verschiet, tegen de dofrode avondgloed van 't westen, vertoonde
zich het grijs geraamte van een houten molen, met zijn vier gekruiste, donkere wieken,
als vier gefolterde armen en benen op een wand van vuur gespijkerd.
Hijgend, met wild opbonzend hart, stapte Alfred bijna rennend door, scherp en
schichtig opkijkend naar iedere voorbijganger, ellendig nu omdat hij zijn koetsier te
vroeg had weggezonden, wijl het nummer 16 blijkbaar bijna heel aan 't uiteinde van
de lange straat zou zijn. Er kwam geen eind aan de nummers in kleine, zwarte cijfers
boven op de deurlijsten geschilderd; hij las ze in 't voorbijhollen 180, 178, 176, 174,...
en dan de brede lege ruimte van een wagenpoort met een eind blinde muur; en
plotseling daarop veel lager cijfers, als hadden die poort en die muur een hele reeks
percelen opgeslikt. Eindelijk kwamen de nummers beneden de honderd, en dan
begonnen zij eensklaps zó snel te dalen, dat Alfred zich even vol twijfel afvroeg of
het eindje straat dat nog overbleef wel lang genoeg zou zijn om tot 16 af te

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

1206
tellen.
Toen hij aan nummer 24 kwam stak hij de straat dwars over, en volgde langzamer,
met hikken van emotie in de keel, het trottoir aan de overkant. Daar was een klein
cafeetje, met een uithangbord: à l'Avant Port, en zonder aarzelen noch redeneren
stapte hij er binnen. Er was geen enkele bezoeker in 't kleine gelagkamertje; alleen
een jonge vrouw kwam dadelijk uit een achtervertrek door een glazen deur met witte
gordijntjes te voorschijn, bejegende hem met een beleefd ‘goên oavond, meniere’,
en vroeg hem wat hij hebben wilde.
- Een glas bier, bestelde Alfred. En meteen ging hij zitten aan een tafeltje, vlak
voor het tamelijk brede voorraam, dat tussen geelachtige gordijnen uitzicht had op
de straat en op de huizen aan de overkant. En plotseling zag hij 't nummer 16 bijna
vlak vóór zich, in gele cijfers geschilderd op het raam van een klein winkeltje. Dáár
was het dus. Zijn ogen strakstaarden erop, als in bedwelming op cijfers van vuur. En
eerst toen hij de vrouw met het glas bier uit de kelder hoorde komen, las hij vluchtig
de naam onder 't nummer: REINE DE CUUPÈRE, en dan in fijne, sierlijke schrijfletters:
Modes... Reine de Cuupère!... dat was zeker een zuster of een dochter, of een nicht
of zoiets van die Zoé de Cuupère waarvan hij de naam een eind verder op een van
de deurtjes had gezien?....
- As 't ou belieft, meniere, sprak de vrouw, hem het glas bier op een tinnen
presenteerblad brengend.
- Merci, madame, antwoordde Alfred. Hij proefde er even van, machinaal, zonder
te weten wat hij deed, stak even machinaal, met bevende hand, een sigaar op en
staarde weer door 't raampje, terwijl de vrouw even in de achterkamer, waar men
gejoel van kinderen hoorde, verdween.
- Reine de Cuupère!... wat 'n toneelkapsters- of figurantennaam! 't lijkt wel 'n
pseudoniem, dacht hij. En hij vond ook dat 't hele huisje er verdacht uitzag. Welke
modes mochten daar wel behandeld worden? Dat éne raampje met zijn gele letters
en cijfers, had niets geen uitzicht van een modewinkel. En boven waren er twee
verdiepingen; eerst twee raampjes met witte gordijnen, die door lichtroze linten
opgehouden en dan weer van onder tegen elkaar aangespeld
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waren, zodat zij slechts een overhoeks-vierkante, ruitenaasvormige lichtruimte
hadden; en op de bovenetage twee kleinere, lagere raampjes, met effengrijze tot
beneden neergelaten rolgordijnen. Nog nergens enig licht, en de voordeur dicht
gesloten, alsof het huisje onbewoond was.
En weer kwam het Alfred als iets ongelofelijks en onmogelijks voor, dat Florence
daar ooit komen zou. En toch, en toch, de beschuldiging was zo duidelijk en zo raak,
en zij was immers bij de Loebmullers noch bij de Berlaimonts geweest, zoals ze
gezegd had. Maar was dat daarom een bewijs dat ze hier wél zou geweest zijn, of
nog was? Kon de meid niet verkeerd begrepen hebben? Kon Florence zelf niet op 't
laatste ogenblik van plan veranderd zijn, zonder er iets aan de meid van te zeggen?
Neen, neen, zij was daar niet, in dat akelig huisje; hij voelde 't bij intuïtie,
instinctmatig, dat zij er niet was.
De vrouw kwam weer binnen, en Alfred die zenuwachtigmachinaal, zonder zelfs
te proeven of het goed dan slecht was, zijn glas bier geledigd had, bestelde er een
tweede.
- Als ik die vrouw eens trachtte uit te horen; die heeft misschien wel iets gemerkt,
dacht hij. En toen zij met het tweede glas te voorschijn kwam, brandden hem de
woorden op de tong om iets te vragen. Zij had een fris en nog jeugdig gezicht, ontsierd
door twee grote, lichtblauwe, rechts en links nogal sterk naar buiten, afwijkende
ogen, die aan haar gelaat een uitdrukking van verwildering maar ook van goedheid
gaven. Zij zag er éérlijk en rechtschapen uit, als een die zonder omwegen zou zeggen
wat zij wist. Maar nu werd hij plotseling haast bang om te horen wat hij zo vurig
verlangde te weten, en in plaats van 't haar te vragen slikte hij met een hik zijn
woorden in, zonder iets te zeggen. Zijzelf, veronderstellend dat hij naar een gesprek
verlangde, stelde hem de vraag:
- 't Es-ie-hij hier stil, e-woar, meniere, deze kant uit. G'n kom gij hier zeker nie
vele?
- Nien ik, madame, hiel weinig. 'k 'n Ben hier eigentlijk nog noeit geweest, moar
'k zie dat er hier toch al ienige wijnkels beginnen te komen, antwoordde hij
droog-slikkend, met een blik naar buiten aan de overkant.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

1208
- Bah joa 't, da goa nog al, hernam zij kalm; - moar 't es 'n beetse verre uit 't center
van de stad, e-woar meniere?
- 't Verwonder mij dat er hier euk al ne modewijnkel kan bestoan, hikte hij met
opbonzend hart, thans wijzend naar het huisje aan de overkant.
- 't Es woar meniere, 't es wel woar, antwoordde zij op onverschillige toon, ook
even met haar verwilderd-afwijkende ogen naar buiten starend.
Alfred voelde zich teleur- en tevens toch ietwat gerustgesteld. De vrouw wist niets,
of zou maar niets zeggen. Het huisje had geen verdachte reputatie, of het had ze wel,
maar zij zou er zich niet over uitlaten. Dat voelde hij al dadelijk en hij schaamde
zich om meer te vragen. Achter het kleine raam waarop de letters stonden was nu
een pitje aangestoken, en dat gaf bijna iets eerlijk zieligs en armoedigs aan het
winkeltje. De bovenramen bleven in duisternis gehuld.
- Joa, 't zal hier euk tijd worden om lucht aan te steken, sprak de vrouw als 't ware
naar aanleiding van 't lichtje dat zij aan de overkant zag pinken. En meteen streek
zij een lucifertje aan, ontstak de grote hanglamp, en liet het rolgordijn voor 't venster
neer.
Dadelijk, als door een schok bewogen, stond Alfred op, betaalde, wenste goên
avond, en vertrok.
IJlings nu liep hij terug naar huis, het hoofd vol verwarde, woelende plannen en
gedachten. Weer was hij zwak-besluiteloos en wist hij helemaal niet wat hij doen of
zeggen zou. Zeer waarschijnlijk zou Florence al lang weer thuis zijn, en de meid zou
haar natuurlijk van zijn onverwachte komst en vreemd-doen onderricht hebben, zodat
zij vooruit een uitlegging verzinnen kon waarbij hij niets zou te weten komen.
Zo was het ook. Nauwelijks had hij gescheld en was hij binnen of hij hoorde haar
stem boven op het trapportaal:
- Est-ce toi, Alfred?
- Oui.
Hij schrikte zelf van de hese klank van zijn stem.
- Monte. D'où viens-tu? Dis-moi ce qui est arrivé.
Hij gaf zijn hoed en jas af aan de meid en klom, half duizelig, de trappen op. Zij
hield de deur van het salon half open, ging opzij om hem binnen te laten, sloot achter
hem de deur
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weer dicht.
- Qu'est-ce qu'il y a? vroeg zij bleek en angstig, met iets bangs in de blik, en zonder
hem te omhelzen.
Hij merkte hoe bleek of ze zag, en de verwilderde uitdrukking van haar ogen.
- Laat ik de zin liever omkeren, hijgde hij. - Waar kom jij vandaan?
- Ik... ik ben uit geweest,... op boodschappen.
- Alweer op boodschappen! Ik dacht dat je bij de Loebmullers, of bij de Berlaimonts
was.
- Dat was eerst mijn bedoeling; maar ik ben van plan veranderd. Ik ben enkel even
bij Marie geweest, en dan op boodschappen.
- Marie?
- Welja, Maria Bagnolet.
Hoe laat?
Het was hem als een plotselinge ingeving. Hij zelf had niet kunnen zeggen waarom
hij die vraag zo plotseling stelde. Het volgde zó snel en direct op haar zeggen, dat
zij er als verbluft van stond en even 't antwoord schuldig bleef.
- Welnu, hoe laat? drong hij onmeedogend aan, haar met peilende ogen aanstarend.
- Hoe laat?... omstreeks vier uur, denk ik, antwoordde zij eindelijk, met moeilijk
verborgen gêne.
Ze hegt! kreeg hij dadelijk de indruk, maar hij liet er niets van blijken. Plotseling
was in zijn geest een plan ontstaan, dat hij terstond ten uitvoer wilde brengen.
- Het moet je niet verbazen als je mij wat opgewonden en geprikkeld ziet, viel hij
eensklaps op veel zachtere toon in, - maar verbeeld je: vanmorgen ontvang ik een
telegram uit Parijs, dat mijn twee schilderijen, je weet wel, die ik naar de
tentoonstelling gezonden heb, ernstig beschadigd aangekomen zijn en dat ik er zonder
uitstel heen moet om klacht in te dienen. Er is geen ogenblik tijd te verliezen; ik moet
dadelijk weg, met de trein van 7.30. Daarom zocht ik je overal en werd zo zenuwachtig
omdat ik je nergens vinden kon.
Alfred merkte, of meende te merken dat zij een zucht van verlichting niet
bedwingen kon, terwijl hij die laatste woor-
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den uitte.
- O, wat vervelend! wat vreselijk vervelend! klaagde zij. - Maar kan je toch niet
wachten tot morgen?
Hij haalde zijn horloge uit en deed of hij weer erg zenuwachtig en geprikkeld
werd.
- Onmogelijk! onmogelijk! je begrijpt toch wel dat er teveel aan gelegen is. Kom,
help me nu spoedig wat. Ik heb niets van Far-West meegenomen. Maak me 'n valiesje
klaar, met 'n paar hemden, kousen, kragen, en laat de meid onmiddellijk een rijtuig
bestellen.
- Maar je hebt niet eens gedineerd!
- Dat komt er niet op aan. Er is 'n restauratiewagen aan de trein.
Zij schelde voor de meid en holde naar de slaapkamer, maar kwam dadelijk terug.
- Hoeveel kragen en manchetten? Hoe lang denk je weg te blijven?
- Drie, vier dagen, niet langer, hoop ik. Toe haast je, ik heb ook nog een en ander
mee te nemen. En hij vloog de trap op van de tweede verdieping, waar zijn
winterateher was.
Het rijtuig stond klaar en met een haastige zoen nam hij afscheid van haar. Zijn
handen beefden. Hij was bang zich op 't laatste ogenblik nog te verraden of in zwakke
tranen uit te barsten. Zij zag bleek en verbouwereerd, alsof ze niet begreep wat er
gebeurde:
- In welk hotel moet ik je schrijven? vloog zij hem nog na, terwijl hij reeds in 't
rijtuig stapte.
- Continental! riep hij. - Adieu. Koetsier, naar 't station, en vlug!
't Portier sloeg dicht en ratelend reed het rijtuig weg.
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XVIII
Aan 't station betaalde hij de koetsier en liet zijn valies in het bagagedepot brengen.
Hij wachtte even tot het rijtuig omdraaide, en dan liep hij haastig uit de voorhal
zonder door iemand die hem kende opgemerkt te zijn geworden, het stationsplein
over, een dwarsstraat in, recht naar het huis van Marie Bagnolets ouders.
Zij woonde heel ver, haar vader was een groot industrieel en zijn huis stond dicht
bij de fabriek, juist enigszins in de buurt van die akelige Kanaalstraat, waar hij in de
vóóravond geweest was. Nu weer was hij volkomen overtuigd van Florences schuld,
en dat zij waarschijnlijk van dat bezoek aan Marie gebruik maakte om haar
aanwezigheid in die buurt enigszins te rechtvaardigen. Zij kon desnoods, zonder veel
omweg te maken, een eind van die Kanaalstraat volgen om tot bij Marie te komen.
Hij legde heel de lange weg te voet af, deels om zijn onuitstaanbare gejaagdheid
wat te stillen, deels om niet precies op 't uur van hun diner daar in te vallen. - Als ik
ze nu maar thuis vind! dacht hij onophoudend. En zijn hart kromp ineen toen hij voor
't grote, sombere huis, dat vlak bij de reusachtige fabrieksgebouwen langs een water
stond, had aangescheld.
Goddank! zij was er. Hij werd in een ruim, helder verlicht salon gebracht, dat
uitzicht op een bloemenserre vol prachtige chrysanten had, en waar, ondanks zijn
trillende agitatie, enkele tekeningen en schilderijtjes aan de muren dadelijk zijn
aandacht trokken.
Hij ging ze van nabij bekijken wijl hij even wachtte, en 't deed hem
zacht-ontroerend aan toen hij heel stil-bescheiden in een hoekje de lettertjes M.B. zag
staan. Wat! had Marie dat getekend en geschilderd, zo werkelijk origineel en
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knap, bepaald veel meer dan handige meisjesliefhebberij? Er was een huisje bij, in
zonnelicht, met bloempjes vóór de lage gevel, dat hem emotioneerde. En met verraste
belangstelling ging hij naar een volgend schilderijtje, voorstellend een houten molen
in triestig-grauwe winteravondschemering, toen een deur achter hem zacht openging,
en Marie glimlachend, met een blijmoedig: - Tiens!... vous voilà revenu de Far-West?
te voorschijn trad.
- Bonsoir, Marie. Comme c'est joli! comme c'est vraiment charmant, ces petites
choses-là? Pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé de cela? kon hij niet nalaten in
geestdrift uit te roepen.
Zij kreeg een kleur van genoegen terwijl ze antwoordde:
- Och, 't is immers niets. Mama wil ze daar hangen, maar ik vind het vervelend.
't Zijn kleine prulletjes die ik op 't einde van de zomer gemaakt heb, terwijl ik bij de
Loebmullers logeerde.
Het horen van die naam riep hem dadelijk tot de nare werkelijkheid terug, en een
sombere wanhoopsplooi doorgroefde zijn voorhoofd.
- Marie,... is Florence hier vanmiddag geweest? vroeg hij plotseling, zonder
voorbereidende inleiding.
- Florence?... Neen...
Als een hamerbons viel het antwoord op zijn hersens. Het flitste eensklaps in een
dodend weerlicht door zijn brein: haar schuld, haar bedrog, haar rendez-vous daar
in het akelig huisje, en de vernieling van zijn gans geluk en leven.
- Is ze hier heus niet geweest? drong hij nog eens aan, doodsbleek, met verwilderde
ogen.
- Heus niet, antwoordde Marie verwonderd. - Waarom vraag je mij dat zo dringend?
- Dan heeft ze mij voorgelogen! dan heeft ze mij bedrogen! snikte hij gefolterd
uit. En met trillende, hikkende stem vertelde hij alles wat gebeurd was.
Het jonge meisje luisterde, roerloos met de hand tegen een tafeltje geleund, en in
haar mooie, ernstige ogen kwam een uitdrukking van schrik en medelijden.
- O! hoe kan ze 't doen! Hoe is 't toch mogelijk! zuchtte zij voortdurend; en haar
zachte boezem ging van ontroering
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gejaagd op en neer, terwijl haar ogen langzaam vol tranen kwamen. Doodsbleek
werd ook háár gezicht en zenuwachtig beefde haar hand op 't tafeltje. Zij wilde
spreken maar kon geen woord meer uitbrengen. Aldoor stond zij maar stom en
onbeweeglijk naar hem te staren en te luisteren, als in een machteloos
zich-zelf-ten-offer-willen-brengen tot leniging van zijn overweldigende smart.
Maar nu wist hij genoeg, en zonder in zijn eigen onuitsprekelijke ellende zelfs
acht te geven op haar zo diep-en-eindeloos-teer-met-hem-medevoelen, drukte hij
gejaagd haar hand en haastte zich weer weg. Tevergeefs poogde zij hem met
krachtinspanning even nog terug te houden, hij was al weg en buiten, hij holde in de
kille duisternis recht vóór zich heen, recht weer naar 't herbergje waar hij in de
vooravond geweest was.
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XIX
De vrouw schrikte haast, toen zij hem zo plotseling en onverwacht terugzag, en
wijder weken haar ogen, als in verwildering, af. Haar man, nog jong en met een open
sympathiek gezicht, zat in zijn arbeidskleren met een klein kind op zijn knieën naast
de kachel, maar na Alfred beleefd gegroet te hebben stond hij dadelijk op, en ging
met het kind naar de achterkamer.
Alfred voelde daar een atmosfeer van vrede en geluk, die hem zijn eigen ellende
nog nijpender deed voelen. O! wat zien z' er kalm en gelukkig uit! dacht hij
droef-vertederd, en haast smekend kwam hij tot de vrouw en vroeg haar:
- Madame, as 't ou belieft, 'k zoe zeu geirn iets van ou weten... G'n moet niet
verlegen zijn, g'n zilt er gien onaangenaamheden mee ondervinden en... en 'k zal d'r
ou goed veuren voldoen. Kijk, - en hij legde een goudstuk van twintig frank op de
tafel - da es veur ou,... moar zeg mij, zie-je gij hier noeit gienen hiere, en 'n dame
komen, doar, in 't huizeken van die modiste, aan den overkant van de stroate?
Wijder gingen de verdwaald kijkende ogen van de jonge vrouw uit elkaar, terwijl
haar fris gelaat zich plotseling met een hevig rood kleurde.
- O meniere toch,... o, meniere toch! 'k'n Hê ik da niet verdiend! stotterde zij, gans
bevend naar het schitterend goudstuk kijkend.
- Toet toet, neem het moar, neem het moar, drong Alfred aan. - En zeg het mij:
zie-je gij doar noeit gienen hier en 'n dame komen? Ge meug gerust spreken. 'K
beloof ou op mijn woord van iere da g'r gien onaangenaamheden 'n zilt mee hên.
- O, meniere, 'k'n zoe toch nie geiren mee mijn geburen in ruize sloan! W'n zijn
wij toch euk moar wirkmeinschen die
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mee iederien moete leven! antwoordde de vrouw gans geschrikt. - 'k Zoe d'r toch
iest mee mijne man moeten over spreken. Mag ik het hem vroagen?... Alfons! Alfons!
riep zij naar de glazen deur gaande.
Roerloos, met droge keel en knikkende benen, stond Alfred even alleen midden
in het herbergje te hijgen. Hij wist al genoeg: het niet ontkennend antwoord van de
vrouw betekende haast evenveel als een positieve bevestiging. Florence wás schuldig,
hij twijfelde er geen ogenblik meer aan, en al 't geluk van verleden en van toekomst
lag daar plotseling, in dat nederig klein huisje, verbrijzeld als een puinhoop vóór zijn
voeten.
De man kwam met de vrouw weer binnen, een uitdrukking van ernst op 't eerlijk
en open gelaat.
- Meniere, begon hij op zijn beurt, - we'n zijn wij moar wirkmeinschen, die mee
ons geburen moete leven. We willen wij ou wel plezier doen, moar...
Alfred, tot folterens toe gepijnigd, het hem niet uitspreken.
- 'k Hê 't an ou vreiwe gezeid, en 'k zeg het nog ne kier: 'k beloof ulder op mijn
woord van iere dat 'k ulder gien onaangenaamheden 'n zal aandoen! hijgde hij.
Aarzelend, met een vlugge blik op 't goudstuk, scheen de man zich even te
bedenken.
- Binst den dag 'n ben ik hier noeit, meniere, sprak hij eindelijk. - Ik wirk op 'n
fabrieke; moar... en zijn stem klonk stiller, terwijl hij een wantrouwende blik op het
neergelaten rolgordijn van 't venster wierp, - mijn vreiwe hêt doar aan den overkant
inderdoad wel nou en dan nen hier en 'n dame zien komen, moar doarmee 'n weet ze
zij toch nie, meniere, of er doar iets controarie gebeurt.
- Nie nie, natuurlijk, dat 'n es euk de kwestie niet, antwoordde Alfred machinaal,
om de man gerust te stellen. - Moar kwamen ze doar te goare?
- Nie, meniere, noeit te goare. Bijnoar altijd ne menuut of tiene verschiên, viel de
vrouw nu zelf in, met een ernstige blik van haar grote, afwijkende ogen.
- Hoe es dien hiere? vroeg Alfred.
- W'n kennen wij hem nie, meniere.
- Joa moar, hoe dat er hij uitziet, mien ik?
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- 't Ziet er het 'n proper hierken uit, meniere. Scheune geklied, mee 'n opgekruld
zwarte moustachken.
- Paul! dacht Alfred. - En de dame? vroeg hij.
- O, scheune, doanig scheune, meniere. Lank en rilde1., en altijd zéú scheune
geklied!
De foltering verwrong Alfreds bleke gelaatstrekken.
- Hê ze somtijds nie 'n donkergrijs klied aan, en nen donkerreuën hoed op?
- Joa z' meniere. 'k 'n Hê z' eigentlijk moar drei kiers gezien, en z' hâ telkens 'n
scheun donkergrijs klied an, en ne scheunen donkerreuën hoed op. Moar enfin, eefer
de Cuupère es meschien heur hoemoaksterigge; ik 'n wille doar toch gien kwoad van
zeggen, da verstoa-je wel, e-woar meniere?
Alfred voelde zijn hoofd op hol gaan. Door overgrote krachtsinspanning wist hij
zich nog even kalm te houden.
- Joa, joa, natuurlijk, natuurlijk, antwoordde hij weer machinaal. - En hê-je ze van
doag euk gezien?
- Joa ik, meniere.
- Wannier, doar of omtrent?
- Wannier?... azeu tusschen vieren en vijven, peis ik. Z'n was nog nie hiel lange
wig as ge gij hier gekomen zijt.
- En den hier hêt g'euk gezien?
- 'k 'n Doe, meniere, hèm 'n hê 'k vandoage nie gezien.
- Merci, 'k Hê ulder alle twieë wel te bedanken. De goên oavond, sprak Alfred.
En haastig liep hij naar de deur.
- Meniere! liep de man hem na.
Alfred keerde zich om.
- Dat 'n moet-e niet doen, meniere, dat 'n es er nie an verdiend, sprak goedig en
eerlijk de man. En hij wilde Alfred het goudstuk teruggeven.
- Nie nie, 't es veur ou. Of keupt er iets veur ulder kinders mee! riep Alfred.
En hij vluchtte naar buiten.

1.

Slank.
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XX
Een rijtuig!...
Hij vond een stalhouderij om de hoek van een dwarsstraat, en dadelijk liet hij
aanspannen en zich naar zijn vaders huis brengen.
Meneer Melville was juist klaar met zijn eten, en zat alleen in zijn fumoir de
avondkrant te lezen, toen Alfred binnenkwam. Verwonderd liet de oude heer zijn
lorgnet vallen, en keek naar 't ontsteld gelaat van zijn zoon.
- Qu'est-ce qu'il y a? riep hij, geschrikt uit zijn fauteuil opstaand.
- Florence me trompe! snikte Alfred. En in trillende, hortende woorden begon hij
aan zijn vader het verhaal te doen. Meneer Melville was in de eerste plaats een man
van zaken, knap en praktisch, maar in strijd of tegenkanting spoedig trots en hard.
Elke gewichtige gebeurtenis werd dadelijk voor hem ‘une affaire’, iets waar hij moest
trachten 't beste van te maken, iets waar hij in te strijden en te concurreren had. Zijn
geheime minachting voor de de St. Mars in 't algemeen en zijn bijzondere antipathie
tegen Florences moeder waren daarbij in de laatste tijd niet verminderd, zodat het
hem dadelijk raakte als een persoonlijke belediging, waarover hij zich onmeedogend
zou wreken.
- Pas de larmes! Pas de sentimentalité! riep hij heftig, met schuddende hand, toen
hij Alfred zich van wanhoop op zijn stoel zag kronkelen. - Ga jij morgen naar Parijs,
of terug naar Far-West, of waar je ook wilt, en laat mij dat zaakje zelf in handen
nemen. Jij hoeft je met niets te bemoeien; ik beloof je dat ik het in de perfectie voor
je klaar zal spelen.
- Maar als ik me nu ook vergist had! als het toch anderen waren! ik heb ze immers
samen niet gezien! viel Alfred
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met een laatste flauwe hoop nog in, ook vrezend dat zijn vader opeens te kras en te
ruw handelend zou optreden.
Doch meneer Melville was van zijn vast voorgenomen plan niet af te brengen.
- Vertrouw mij dat zaakje toe, zeg ik je! riep hij ongeduldig en toornig heen en
weer stappend. - Ik beloof je dat ik zeer voorzichtig zal te werk gaan, en dat ik over
een dag of drie absoluut zeker zal weten wat er van aan is. Ze waant je in Parijs, niet
waar? Welnu, ga naar Parijs, of als je daar geen zin in hebt, ga terug naar Far-West,
zeg ik je, en houd je daar stil. Ik beloof je nog eens dat je over drie, vier dagen alles
weten zult. Heb je gedineerd?
Alfred schudde zijn hoofd en haalde de schouders op, alsof het hem niets schelen
kon.
- Je moet iets eten! sprak meneer Melville op bijna gebiedende toon. En meteen
drukte hij zenuwachtig op een schel.
Er werd bescheiden aan de deur geklopt, en op meneer Melvilles kort ‘entrez’ trad
een knecht te voorschijn.
- Jean, meneer heeft nog niet gedineerd. Zeg aan Palmyre dat zij voor meneer iets
klaar maakt, en aan Pulchérie dat ze voor meneer een slaapkamer in orde brengt.
- Niet veel, ik heb maar heel weinig trek, zei Alfred.
Slaafs-zwijgend-buigend ging de knecht weer weg, terwijl meneer Melville haastig
aan zijn lessenaar ging zitten schrijven. Na een ogenblik, klonk weer de schel, en
opnieuw kwam Jean te voorschijn.
- Jean, breng dit nog even naar het postkantoor.
- Wat doet u toch, papa? vroeg Alfred, bleek en afgemat in een fauteuil ineengezakt.
- Ik vraag om de politiecommissaris morgenvroeg te spreken.
- De politiecommissaris!... U, zult ze toch niet voor 'n rechtbank laten brengen!
- Niet voor 'n rechtbank laten brengen! En hoe wou je anders scheiden? Want je
wilt toch scheiden, niet? Je denkt er toch niet aan bij 'n vrouw te blijven die je zo
schandelijk bedriegt! riep meneer Melville verontwaardigd.
Scheiden!... Als in opstand deed dat woord hem overeind-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

1219
springen. O, wat klonk het ineens hard en wreed in zijn oren! Hij had er nog niet aan
gedacht, in al zijn diepe ellende, en nu voelde hij plotseling, dat dit de enige uitkomst
moest wezen. Het was opeens uit en dood, tussen hen, voor altijd uit en dood! Het
was iets onherstelbaars, onoverkomelijks! Hij snikte en kronkelde zich in zijn fauteuil.
Het moest nu zo, hij wist het, het kón niet anders meer. Hijzelf, al had hij 't nog
gewild, al droeg hij haat noch wrok meer tegen haar, voelde, voelde met
triestigfolterende zekerheid, dat hij nooit meer samen met haar zou kúnnen leven.
Opnieuw werd er geklopt, en Pulchérie, de tweede meid, kwam zeggen dat het
diner voor meneer klaar stond.
- Komaan, je moet eten, flink eten, en 'n goed glas drinken, sprak meneer Melville,
zijn zoon in de eetkamer naast de fumoir vergezellend.
Met graagte, hongerig als hij was door de ganse dag niets te gebruiken, at Alfred
een bord soep en een klein stukje vlees. Doch meer kon hij ook niet.
- Asjeblief, papa, doe 't niet, ik kán niet, smeekte hij meneer Melville, die grote
stukken kip op zijn bord wilde leggen. En hij werd kregel, - zoals hij wel eens zijn
kon in zijn vaders huis, waar men hem van jongs af zeer verwend had, - toen meneer
Melville hem een glas champagne wilde doen drinken. Hij wilde niets meer, hij was
wanhopig van smart en uitgeput van krachten; hij wenste dood te zijn.
- Ik wou dat ik nu in kon slapen, en nooit meer wakker werd, snikte hij.
Meneer Melville lachte hem uit.
- Wees toch 'n man! riep hij. - Is er wel ooit 'n werkelijk flinke man geweest, die
zich door 'n vrouw liet ten onder brengen? Ze heeft je bedrogen. Goed. Je scheidt
ervan, onverbiddelijk, en je neemt 'n andere, 'n betere, en zelfs 'n mooiere; want weet
je, mooi heb ik haar nooit kunnen vinden, - zo 'n modepop.
Alfred zuchtte, de beide handen vóór zijn ogen. En in verbeelding zag hij ze weer,
die hij nu wellicht nooit meer zien zou, in al haar aanbiddelijke, schoonheid. Niet
mooi! Hoe kon zijn vader zo spreken? Hij wist immers beter; hij wist
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hoe goddelijk schoon ze was. Hij had bij haar genoten de hoogste liefde en de vurigste
hartstocht, en toen de zuivere liefde allengs getaand was, was de hartstocht als
alleenheerser in hem gebleven, de hartstocht voor haar schoonheid, overweldigend.
En weer kwamen de tergend-folterende woorden van Maxime hem voor de geest:
‘Si votre maîtresse est sincère et fidèle, aimez-la pour cela. Mais, si elle ne l'est pas,
et qu'elle soit jeune et belle, aimez-la parce qu'elle est jeune et belle...’ Hij schudde
't hoofd, met krampachtig vóór zijn ogen toegekrompen vuisten.
- Enfin, mooi of niet mooi, hernam bits meneer Melville, - de kwestie is nu enkel
dat je 'r van af moet. En ziehier hoe we dat zullen aan boord leggen: ik laat ze beiden
door de geheime politie bewaken, tot ze op heterdaad betrapt worden. Als ze werkelijk
schuldig zijn, - waaraan ik zo min als jij twijfel - zal dat wel heel spoedig 't geval
zijn. Ze zullen natuurlijk van je soi-disant Parijse reis gebruik maken om weer bij
elkander te komen. En eenmaal in onze macht, stellen wij onze condities: eerst de
scheiding, dat spreekt vanzelf; en als gevolg daarvan haar een zo gering mogelijk
jaargeld uitkeren. Hiermee houden wij haar in onze macht. Gedraagt ze zich naar
onze zin, we geven haar iets meer. Stribbelt ze tegen, ze krijgt geen cent meer dan
het door de rechtbank opgelegde. Jouw naam, onze naam moet aan de publieke spot
onttrokken worden; en daartoe is een uitstekend middel: haar na de scheiding met
hem, haar amant, doen trouwen.
- Met hem! kreet Alfred, als onder een hevige pijnsteek van zijn stoel opspringend.
- Natuurlijk, antwoordde kalm meneer Melville. - 'n Betere wraak zou je immers
niet kunnen uitdenken. Daarmee valt het ridicule, dat anders op jou zou drukken,
dadelijk op haar en op hem. Zo wordt hij, van bedrieger, feitelijk de bedrogene. Maar
we moeten heel voorzichtig zijn, het mag geen luidruchtig schandaal, geen publiek
op heterdaad betrappen van overspel worden, of alles is verloren. Dan komt de
Correctionele Rechtbank er zich mee bemoeien en je bent de boel niet meester. Je
weet immers dat een gescheiden vrouw met de man die oorzaak van de scheiding is,
niet
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mág hertrouwen. Daarom gebruiken we de geheime politie. En verder heb ik invloed
en middelen genoeg om alles zo te schikken als we 't hebben willen. Het wordt dan
min of meer ‘à l'aimable’ geregeld; het heet dan ‘injures graves’ in plaats van overspel.
De vrouw heeft dan wel 'n amant gehad, en dat bekent ze ook, maar ze weigert te
zeggen wie; het overspel is dan niet op heterdaad geconstateerd, enzovoort enzovoort,
tot de scheiding eindelijk zonder groot ‘esclandre’ uitgesproken wordt. Begrijp je?
Pas d'esclandre, voilà le mot d'ordre. Zeg me nu wat je van plan bent morgen te doen.
Ga je naar Parijs, of keer je liever naar Far-West terug?
- Ik heb in Parijs volstrekt niets te verrichten; ik zou er mij doodellendig voelen,
zuchtte Alfred.
- Goed, je gaat er dan niet heen en keert terug naar Far-West. Wil ik je mijn
automobiel sturen om je wat te verstrooien? Maar opdat niemand je zien zou, zal ik
je morgen al vroeg met een rijtuig tot aan 't eerste kleine station buiten de stad laten
brengen. Neem nu nog een flinke grog met rum of cognac, en dan slapen. Voor al
het overige zal ik zelf wel zorgen.
Alfred het zich onverschillig een grog klaar maken, dronk hem machinaal uit, en
ging half duizelig naar bed.
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XXI
Twee dagen bracht hij in de volste eenzaamheid, als 't ware levenloos, op Far-West
door. En 's ochtends van de derde dag kreeg hij een telegram van zijn vader: Affaire
arrangée; j'arrive cet après-midi train 4 heures.
Alfred was aan 't kleine station om zijn vader af te wachten. - Eh bien? vroeg hij,
folterend gejaagd, zodra de oude heer op het perron stond.
- Attrapés en flagrant délit, fluisterde meneer Melville, met bijna iets triomfants
in de toon.
Alfred uitte geen woord meer. Hij stond daar, afschuwelijk bleek, met starre,
troebele ogen, als versteend in zijn ellende. Had hij nog even gehoopt dat alles maar
als een akelige droom, als een nachtmerrie was? Misschien wel. Wie hoopt niet tot
het einde? Nu was alles uit en alles dood; en 't was of plotseling in hem ook niets
meer leefde. Hij zou haar nooit meer zien, nooit meer teder naast zich voelen. Nooit
meer een liefdezoen, nooit meer een hartstochtelijke omarming van haar. Haar ziel,
haar liefde, dat wist hij wel, was al lang voor hem verloren; misschien zelfs had ze
nooit voor hem bestaan; maar ook haar lichaam was nu dood voor hem; alles, àlles
was nu dood.
- Wanneer is 't gebeurd? vroeg hij eindelijk met doffe, matte stem, toen zij buiten
't kleine station en te voet op weg naar Far-West waren.
- Gisterenmiddag, tussen vijf en zes. Twee mannen van de geheime politie hadden
zich verborgen opgesteld op de eerste etage van het herbergje. Zij hebben ze met de
invallende avond in het modewinkeltje zien binnensluipen: eerst hij, een paar minuten
later zij. Toen de agenten op de bovenverdieping licht achter de neergelaten gordijnen
zagen, hebben ze hun schuilplaats verlaten en zijn ze in 't winkeltje
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binnen gegaan. Daar hebben ze 't flagrant délit geconstateerd...
- En wat hebben de schuldigen gedaan? Hebben ze niet getracht te loochenen?
vroeg Alfred met toonloze stem.
- Loochenen! kreet meneer Melville. - Het flagrant délit kan je toch immers niet
loochenen!
Bevend, als in duizeligheid, streek Alfred de hand over zijn voorhoofd en ogen.
Zijn knieën knikten, zijn adem hijgde, hij vroeg zijn vader om eventjes wat minder
hard te lopen.
- Enfin, het is geconstateerd en de zaak is dadelijk ingespannen. Je krijgt als
advocaat Duverdier, de knapste man van de balie.
- Maar wat heeft ze gedaan? Heeft ze niet gehuild, gesmeekt, berouw getoond?
vroeg Alfred, als had hij zijn vaders woorden niet eens gehoord.
- Dat weet ik niet en dat kan mij ook in 't geheel niet schelen, antwoordde kortaf
meneer Melville, terwijl hij weer gejaagd en snel begon te stappen. - De hoofdzaak
is, dat alles nu gaat zoals we 't hebben willen. En nu, voegde bij er op een gans andere
toon bij, - nu moet ik jou vooral kapittelen. Natuurlijk zal je smeekbrieven van haar
gaan krijgen: smeken om vergiffenis, zweren dat het nooit meer zal gebeuren, enz.
enz. Welnu, één ding verzoek ik je hoogst dringend: wees niet flauw en zwak.
Antwoord op geen brief, en laat je vooral niet tot verzoening overhalen. Nooit zou
ik het je vergeven. Je mag erop rekenen als je dát doet, dat je je voor goed met mij
brouilleert. Ik zal alles doen om je uit de nood te helpen; maar werk me niet tegen.
- Het is dood, het is alles dood tussen ons, zuchtte Alfred.
- Al kon ik haar ook alles vergeven, nooit meer zou ik, als vroeger, met haar kunnen
leven. Ik ben niet boos op haar, ik beklaag haar. Maar ik voel wel dat het dood is,
dat alles onwederroepelijk dood is.
Zij kwamen op Far-West door gouden herfstlanen, bezaaid met droge bladeren,
en lange uren bleef meneer Melville er spreken, alles voor de toekomst schikkend.
Alfred, als vernield in een fauteuil neergezonken, luisterde niet, hoorde niet. Een
matte onverschilligheid drukte hem neer, gepaard aan een fysieke uitputting van
krachten, die hem tot alle
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handelen en denken onbekwaam maakte. Toen zijn vader, na vruchteloos aandringen
dat hij met hem mee zou gaan, eindelijk opstond om te vertrekken, vroeg Alfred
enkel of hij hem alleen naar 't station mocht laten gaan. En lang nadat zijn vader weg
was, en dat hij had geweigerd iets te eten, en ook de meid naar bed had laten gaan,
zat hij daar nog roerloos, zonder licht, in zijn fauteuil, vóór het uitstervend houtvuur,
met de lange bleke vlek van Cosaques lijf, plat vóór de open haardstee, op het donker
vloerkleed uitgestrekt. Oneindig was de stilte en de eenzaamheid die hem omringde.
Soms zuchtte de hond even door zijn neusgaten en verroerde flauw zijn poten, maar
't ogenblik daarna lag hij weer in volkomen onbeweeglijkheid, als een lang, bleek,
uitgemergeld lijk. En hij zelf bleef eindeloos, als een mummie, in dezelfde matte
houding zitten, de ogen strak op 't laatste kooltje vuur, de armen slap over de leuning
van zijn zetel hangend, de hals tussen de schouders ingetrokken. Eerst met de bleke
dageraad, toen hij boven zijn hoofd het vaag rumoer hoorde van de meid die opstond,
rees hij zelf als machinaal op en sukkelde naar boven.
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XXII
Zoals meneer Melville voorspeld had, kwam er al spoedig een brief van Florence.
Een brief vol berouw, waarin zij al haar schuld bekende en smeekte om vergiffenis,
zwerend, op al wat heiligst was, dat zij voortaan een voorbeeldig leven zou leiden,
als hij maar voor deze enkele keer haar slechtheid, haar laagheid, haar bedrog wilde
vergeven. Eerst nu, zo schreef ze, nu dat zij hem verloren had, voelde zij hoe innig
ze aan hem gehecht was, hoe innig diep en teder zij hem liefhad. Haar schandelijk
gedrag kwam haar nu als een tijdelijke zinsverbijstering, als een krankzinnigheid
voor, was als een nachtmerrie geweest, waarvan zij nu de plotselinge werkelijkheid
niet begrijpen kon. Zij hield niet van Paul, zij had nooit van hem gehouden, hij was
een fat, een snob, die ze minachtte, met wie ze nooit zou willen trouwen, zelfs al
moest ze hem, Alfred, nu voor altijd verliezen, en heel alleen haar verder leven slijten
onder algemene hoon en smaad. Het was een kortswijl geweest, een gekheid, een
daad waarvan zij de portee niet had begrepen, een spel, ja een kinderspel als in hun
eerste jeugd, waarvan zij eerst de akelige ernst had ingezien toen 't reeds te laat was.
Nu voelde zij zich eensklaps als 't ware twintig jaar ouder geworden; nu was ze
plotseling gerijpt tot 't ware leven; nu wist ze dat ze tot nog toe niets was geweest
dan een pas ontwakend, onwetend, akelig bedorven kind. En zij schreide nu, zij
schreide dagen en nachten, over haar domheid, over haar laagheid, over het
onwaardeerbaar verlies van zijn achting en zijn liefde. O, als hij nog maar wilde
vergeven, wat zouden zij eerst nu oprecht gelukkig worden! Wat zou ze lief en zacht
en goed voor hem zijn! Wat zou ze graag zijn slavin, zijn nederige slavin zijn, met
wie hij voortaan al zou doen wat hij verlangde, die hij zou mogen
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slaan en trappen, als ze maar weer bij hem mocht komen, als ze maar nooit van hem
meer scheiden moest...
Zo ging de brief door, bladzijden en bladzijden na elkaar, steeds weer en altijd 't
zelfde zeggend, steeds smekend of hij wou vergeven en of zij weer bij hem mocht
komen. Doch Alfred bleef er stug onder. Na de ruwe, onverwachte slag die zijn geluk
vernietigd had, was in hem iets mats en dofs gekomen, dat al zijn gevoelens
verstompte, als na een doodsgevaarlijke ziekte. Hij leed zo erg niet meer, hij voelde
haat noch toorn, hij verlangde alleen maar naar rust, naar niet-gestoord-te-worden
in 't onnatuurlijk vegeterend bestaan waarin hij thans leefde.
Hij gaf geen antwoord op de brief, kreeg er spoedig een tweede, een derde, een
vierde. Wat wilde ze toch? Waarom liet ze hem niet met rust, nu toch alles tussen
hen dood was? Hij had geen zin meer haar terug te nemen en daarmee was 't uit. Hij
was niet boos op haar, hij kende haar eenvoudig niet meer, dat was alles. Zij was
ziek van verdriet en wroeging, schreef zij hem. Nu, wat kon hij 't helpen? Hij had ze
toch immers niet ziek gemaakt! Hij ook was immers ziek, maar ging daarmee een
ander niet vervelen.
Ook zijn vader hinderde en ergerde hem soms geweldig. Elk ogenblik was hij daar
onverwacht op Far-West, nu eens alleen, dan met de advocaat, telkens vol raad en
berichten: de mensen hadden dit en dat gezegd, allen namen zijn partij, vonden het
flink van hem dat hij van geen verzoening wilde horen; meneer de St. Mars was bij
hem geweest om te trachten alles weer goed te maken, en hij zou ook wellicht naar
Far-West komen, maar Alfred moest hem maar liefst niet ontvangen, enz. enz., dit
alles in sarrend-halsstarrig voortdurend hetzelfde herhalen, tot Alfred er eindelijk
wee en beu van werd, en de grootste moeite had om niet plotseling wild-zenuwachtig
op te vliegen en zijn vader in 't gezicht te schreeuwen: - Nu ja, 't is goed, papa, doe
maar zoals u wilt, maar laat mij asjeblief in Godsnaam toch met rust, ik word gek
en razend van al dat gezeur!
Drie weken lang bleef hij zo in, die staat van stompe gevoelloosheid gedompeld.
Toen kwam er langzaam weer iets van leven en beweging in hem op. Hij liep met
Cosaque rond
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de tuin en in de bossen, waar de laatste najaarspracht nu op de grond lag als een schat
van goud gestrooid met volle grepen door verkwistend-milde handen; hij roeide in
het bootje op de vijver, hij maakte lange tochten op zijn rijwiel, tot in heel verre
dorpjes en plekjes, waar hij vroeger nooit geweest was.
Maar werken deed hij niet; in 't geheel niet. Onverschillig had hij een paar keren
naar de twee grote, onvoltooide herfstimpressies gekeken, en geen lust gevoeld om
eraan voort te werken. Het kon ook niet goed meer. Het najaar was nu veel te ver
gevorderd, en bijna al de bladeren waren reeds gevallen. En ook het was al veel te
lastig en inspannend; hij, de grote, onvermoeide werker zag nu tegen zijn vroeger
zo geliefde arbeid op, als tegen een reuzenberg, waarvan hij nooit meer de top zou
bestijgen.
Florence, intussen, had opgehouden met hem smeekbrieven te schrijven. Dat was
wat hij gewenst had, en toch voelde hij zich ellendiger en nog eenzamer verlaten dan
wanneer zij hem voortdurend lastig viel. Die brieven, - hoe akelig ook, - waren nog
als een band van het verleden, die nu ook verbroken werd. 't Was hem een foltering
geweest ze te ontvangen; 't werd hem een ergere foltering ze niet meer te krijgen.
Hij wilde niet vergeven omdat hij niet vergeven kón, maar juist omdát hij niet kon
vergeven, wilde hij ook door haar niet geheel vergeten worden. En 't leek hem nu
van harentwege als een berusting in de droeve toestand, als een afgedane zaak die
haar nu niet meer raken kon. En rusteloos-gejaagd dwaalde hij rond in huis en in de
omtrek, telkens weer de plekjes bezoekend waar ze samen geweest waren, waar ze
samen hadden geleefd. Alles nog sprak er voortdurend van haar. Hier zat ze, elke
middag, onder de schaduw van de veranda, in de heerlijkwarme zomerdagen. Dáár
was haar plaats, aan tafel, vlak vóór 't brede raam, dat uitkeek op de grote, statige
allee, die naar de vijver leidde. Van deze perkjes, nu verdord, plukte zij elke ochtend
de bloemen, die de tafel en de vazen tooiden. O, wat leek dat alles nu aangrijpend
ver, en koud, en dood; en toch, voor hem, in 't diepste van zijn zwaar gewonde ziel,
zó folterend levend nog.
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- Alles gaat goed, alles komt in orde, zei hem zijn vader, telkens wanneer hij op
Far-West verscheen. - Zij neemt de toestand aan, zij is niet meer zo sterk gekant
tegen een huwelijk met de schurk [de schurk was Paul], zij zal je nu wel met haar
brieven niet meer lastig vallen. Zo kwam hij onophoudend weer met 't een of 't ander
aan, de oude heer, en naarmate Alfred voelde dat haar leven en verleden zich meer
en meer definitief van hem verwijderde, groeide langzaam in hem de fatale macht
en obsessie, die hem weer tot haar aantrok en stuwde.
- Waar mag ze nu wel zijn? wat mag ze nu op 't ogenblik wel doen, wel denken,
voelen? vroeg hij zich soms in overspannen mijmering af.
Hij wist alleen dat zij tijdelijk weer tot haar ouders' huis haar toevlucht had
genomen, en in verbeelding zag hij, volgde hij haar daar nu, in de bekende kamers,
in 't welbekende doen van 't alledaagse leven. Het werd een kwellend vragen, zoeken,
peinzen en verlangen van elk ogenblik. Waarom ben ik zo onmeedogend hard
geweest? Waarom heb ik niet willen vergeven? dacht hij soms. En in verbeelding
schonk hij haar vergiffenis en zag haar vol berouw en liefde weer tot hem terugkeren,
en streelde en omhelsde haar, en weende in haar armen, als bij het onverwacht
terugvinden van een teergeliefd wezen, dat men voor altijd verloren waande. Doch
de zachte illusie duurde slechts een ogenblik. 't Was of hij een koud lijk tegen zijn
hart aandrukte. Hij voelde 't akelig verleden onuitwisbaar, hij wilde 't wel vergeven
maar hij kon niet. De tere bloem van hun liefde was gestorven, zij zelf had ze
doodgetrapt, en nooit meer, nooit meer zou ze herleven.
Dan dwaalde hij in wanhoop rond, als een die rusteloos zoekt naar iets dat hij toch
nimmer meer terug zal vinden. Het werd een stelselmatig opgezweepte foltering, een
doelloos heen en weer bewegen, een nooit een ogenblik volkomen rust meer hebben.
En niet alleen zijn vader kwam hem thans voortdurend storen, hij zelf nu trok elk
ogenblik naar hem toe, als in een vreemd-kwellende behoefte om steeds weer, - al
vond hij 't nog zo akelig - iets van haar te horen, en even weer te ademen en te leven
in die stad waar
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zij nu ademde en leefde, en waar hij haar wellicht nog zou ontmoeten of ontwaren.
Dit laatste was zijn grote, angstig verlangende en tevens gevreesde obsessie
geworden. - Wat zou ik doen? dacht hij, als ik haar plotseling om de hoek van een
straat ontmoette? Mij omkeren, vluchten, dacht hij; en toch trilden zijn benen van
emotie bij het enkel denkbeeld van die mogelijke ontmoeting, en vol twijfel en
zwakheid vroeg hij zich af, of hij wel de kracht zou hebben om te vluchten.
Somtijds, wanneer hij zo een halve dag bij zijn vader of in de stad had doorgebracht,
voelde hij een haast onoverwinnelijke afkeer, om 's avonds in eenzaamheid en
duisternis op Far-West terug te komen. Dan nam hij afscheid van zijn vader alsof hij
toch wel gaan zou, maar, in plaats van de laatste trein te nemen, ging hij ergens
dwalen in een verre uitkant van de stad, tot het vrij laat in de avond was geworden.
Met opgezette kraag en neergeslagen rand van deukhoed voor de ogen, schuw sluipend
langs de donkere huizen, kwam hij in de stille straat, waar het groot ouderwets huis
van haar ouders stond. Hij zag van ver een paar verlichte bovenramen achter
neergelaten gordijnen. Daar was de huiskamer. Daar zat ze nu zeker, alleen en
bedroefd met haar onaangename moeder, in haar door eigen schuld verwoeste
levensvreugd. Zijn hart bonsde op tot in zijn keel. O,... als hij nu eens ging,... als hij
daar nu eens aanbelde,... en boven kwam... en gewoon de deur van de huiskamer
opende, gelijk hij vroeger zo dikwijls gedaan had,... en naar haar toe vloog... en haar
snikkend in zijn armen sloot terwijl hij zuchtte: - ik vergeef het je, Florence, ik wil
alles vergeten, en nu mijn leven lang met jou gelukkig zijn!... Zou dat niet zacht en
goed zijn? Zou dat niet beter en niet wijzer zijn dan haat en onverzoenlijkheid?
Met angstig uitgezette ogen, met hijgende borst, met bevende handen, zo stond
hij daar enkele ogenblikken in 't eenzaam duister van de stille straat, als fataal en
onweerstaanbaar tot haar aangetrokken. Zijn hoofd duizelde, een schemering kwam
vóór zijn ogen, hij zou het doen, hij móest het doen, hij kón niet langer meer zonder
haar leven. En plotseling, als heel sterk vastberaden, stapte hij dwars over
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de straat, strekte de hand uit, voelde 't kille van de belknop. O!... met star-verschrikte
ogen deinsde hij weer achteruit. Wat wou hij toch doen? Werd hij gek? Wist hij dan
niet, voelde hij dan niet dat alles daar voor hem dood was, dood, o, zo dood als een
lijk in een graf!
En plotseling ontnuchterd haastte hij zich weg, op zijn benen waggelend van
flauwte, het hart als onder hamerslagen bonzend, met tranen in de ogen en snikken
in de keel.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

1231

XXIII
Middelerwijl was de oude heer Melville rusteloos met de scheiding bezig. In enkele
weken tijds had hij er zich zó mee beijverd, zó behendig de traditionele laksheid van
de rechtbanken wakker geschud, zó sterk zijn wijduitgebreide invloed laten gelden,
dat het vonnis reeds zo goed als uitgesproken kon beschouwd worden. De scheiding
van goederen, de aan Florence uit te keren rente, de allerlei te nemen schikkingen
met huishuur en bediening [voorlopig zou Alfred het hele jaar door op Far-West
blijven], alles was door hem met zulk een hardnekkigheid en passie bedisseld en
beredderd, dat er in de stad soms om gelachen werd, en men die hele zaak zijn
scheiding noemde. Het zweepte hem op als een sport, als een gevecht. Zó dikwijls
was hij heen en weer naar en van Far-West komen gevlogen, dat hij op de slechte
straatwegen zijn automobiel ermee versleten, en er een nieuwe en sterkere moeten
kopen had. En nu leefde hij in afwachting van 't uit te spreken vonnis, als in het
opgewekt verbeiden van een zegepraal die hem niet meer ontsnappen kon.
- De schurk is op reis geweest maar komt terug, en 't schijnt vast te staan dat hij
met haar zal trouwen, zodra de wettelijke termijn verstreken is! kwam meneer Melville
zijn zoon op een morgen triomferend mededelen.
Hij merkte niet, in zijn nijdige geestdrift, hoe gefolterdbleek Alfred bij 't horen
van die tijding werd. Alfred had juist, diezelfde ochtend, opnieuw een brief van
Florence gekregen, waarin zij nogmaals smeekte om terug te mogen komen, en
meteen hem mededeelde dat zij uit haar ouders huis zou verbannen worden, indien
zij, bij gebrek aan verzoening met hem, bleef weigeren met Paul te trouwen.
Die brief had Alfred diep ontsteld en ontroerd. Hij had
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besloten er geen woord aan zijn vader van te zeggen, maar in zijn radeloosheid had
hij dringend naar Brussel aan Maxime getelegrafeerd of hij toch eens bij hem wilde
komen. Hij wou Maxime, die hij in al zijn ellende niet eens meer gezien had, al zijn
strijd, en twijfel, en folteringen vertellen, en hem raadplegen, hem smeken om hulp,
hem smeken dat hij zeggen zou wat hij nu doen moest, aangezien hij nu toch geen
houvast meer aan zichzelf had, aangezien hij, door overmaat van levenssmart,
geworden was als een kind, als een ellendig, klein zwak kind, dat niet meer weet wat
het doen of laten moet.
Alfred was blij dat zijn vader al spoedig weer vertrok. Een uur later ontving hij
telegrafisch antwoord van Maxime, dat hij nog dezelfde middag komen zou.
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XXIV
Zij zaten in 't fumoirtje naast de eetkamer, Alfred strak starend in het vage vóór zich
uit, de wenkbrauwen droevig gefronst en de handen op zijn knieën, Maxime rokend
achterovergeheld in een fauteuil, de benen uitgestrekt naar 't open houtvuur, dat roder
in de langzaam invallende schemering begon te gloeien.
Buiten was het guur en winterachtig, met felle wind en laagdrijvende, grauwe
wolken. De laatste bruine bladeren dwarrelden en stoven als zwermen verschrikte
vogels uit de naakt-gezwiepte beukenkruinen, en in de droeve lucht krasten de kraaien
als boden van rouw en van smart. Huiverig grijs en koud lag de vijver, en laag boven
de donkere lijn van sparrebossen aan de overkant, tekende zich een lange,
dofkoperkleurige zonsondergangstreep, waarover de grauwe, chaotische
wolkengevaarten snel heen dreven, als grote sombere schepen met veel zware zeilen
over een fantastisch verlichte zee.
Alfred zat halvelings met de rug naar 't raam; Maxime, het aangezicht gekeerd
naar het wegstervend daglicht, scheen in gepeinzen verzonken. Cosaque, de scherpe
snoet op zijn lang-uitgestrekte voorpoten, lag voor het vuur te slapen. Er heerste een
lange stilte.
Toen sprak Maxime traag en kalm:
- Besluiteloosheid is een treurige eigenschap; maar ik geef toe: juist in de
gewichtigste levensomstandigheden, daar waar een onwankelbaar beslist optreden
onontbeerlijk is, dringt zich de zwakke twijfel doorgaans aan ons op. Ik vind het
jammer, innig jammer, dat je nu, na al dat ellendig lijden, nog niet eens tot een vast
en onverbrekelijk besluit gekomen bent.
- Welk besluit? zuchtte Alfred, wanhopig de schouders
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ophalend.
- Ja, daar heb je 't al weer. Dat hoefde ik je immers niet te zeggen. Je vraag is op
zichzelf al een bekentenis van allerzwakste besluiteloosheid.
- 't Is waar, ik weet het, ik bén besluiteloos, antwoordde Alfred diep ontmoedigd.
- Eerst was ik het niet, maar ik ben 't helaas geworden. Daarom vroeg ik je hulp. Ik
ben zwak, ik ben moreel ziek. O, zeg het mij, wat zou je doen in mijn plaats?
- Ach, hoe kan ik daarop antwoorden? En al kón ik je ook zeggen wat ik doen zou,
welke waarborg zou het je geven dat die handelwijs ook voor jou de goede en de
ware wezen zou? Ik denk erover, ik zit er voortdurend over te denken, want ik heb
medelijden met je en ik zou je zo graag helpen. Ik tracht me in jouw toestand te
verplaatsen en te denken wat ik doen zou, maar...
- Maar?... viel Alfred dringend in.
- Ik spreek alleen voor mijzelf, dat begrijp je, niet waar? Als ik dus zeg: ‘zo zou
ik waarschijnlijk doen’, wil dat daarom niet zeggen dat ik je aanraad hetzelfde te
doen. Welnu, als ik me thans in je toestand verplaats, als ik alles naga en overdenk,
dan,... ja, dan kom ik tot de conclusie, dat ik haar misschien wel vergeven zou,...
maar, dat ik haar toch niet meer tot vrouw, ik bedoel tot wettige vrouw terug zou
nemen.
- Dat je haar niet meer tot vrouw terug zou nemen, herhaalde Alfred als in een
droom.
- Tot wettige vrouw, verbeterde Maxime.
- Maar hoe dan anders?
- Tot maîtresse,... misschien...
Met een schok, als van verontwaardiging, sprong Alfred half van zijn stoel op.
- O, hoe kan je toch zo wreed, zo cynisch en profaan over zoiets ernstigs en diep
treurigs spreken! verweet hij klagend zijn vriend.
Maar ongestoord en kalm onder 't verwijt redeneerde Maxime verder:
- Profaan, zeg je; wel, is zo niet de hele toestand? Is je huwelijk niet door haar
geprofaneerd? Kan je haar nog wel
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ooit anders dan als bezoedeld, als geprofaneerd beschouwen? Neen, niet waar? Dat
wat vroeger is geweest het mooie, het reine, de illusie, het ideaal, dat is voor altijd
uit, voor eeuwig dood; maar de vrouw blijft, de jonge mooie vrouw, die berouw,
heeft, die weer bij je wil komen, en je nu veel inniger en trouwer dan eertijds liefheeft.
Waarom dan, wijl je toch ook weer zo vurig naar haar verlangt, zou je baar zó niet
terugnemen, liever dan een andere maîtresse, liever dan een Toison d'Or of een
Pivoine, waar je anders op de duur toch zult mee eindigen? Alleen, zoals je nu bent,
kan je toch niet blijven. Het is onmogelijk, onnatuurlijk, dat weet je toch ook wel.
Denk aan Musset: ‘Si votre maîtresse est sinçère et fidèle, aimez-la pour cela; mais
si elle ne l'est pas et qu'elle soit jeune et belle...’
- Zwijg, gilde Alfred. - O, wat 'n desillusie! Wat 'n desillusie! Je eigen vrouw,
waarvan je gescheiden bent, tot maîtresse terugnemen! Zóveel trots zou je toch zelf
ook nog wel hebben om dát niet te dulden. Zou jij je vrouw tot maîtresse willen
nemen?
- Mijn vrouw is 'n publieke vrouw geworden, die telt niet meer mee! Iedereen kan
die nemen, beet Maxime nijdig toe. En een bittere, boze trek kwam om zijn mond.
Strak-zwijgend en onthutst keek Alfred hem even aan; en achter Maximes stoïcijns
cynisme, voelde hij plotseling diep geheim leed. Iets medelijdends trilde in zijn ziel
en 't speet hem even dat hij haar genoemd had. Doch Maxime had zijn vluchtige,
emotie al teruggedrongen, en weer heel kalm en onverschillig sprak hij:
- Laat je dan niet scheiden. Vergeef en vergeet. Neem ze eenvoudig als je wettige
vrouw terug. Het moet toch 't een of 't ander wezen.
- Ik kan niet, ik kán niet, zuchtte Alfred.
- Maar wat wil je dan? Waarom moet je mij dan raadplegen?
- Ik weet het niet, ik had gehoopt dat je mij goede raad zou geven, dat je mij wat
zou kunnen opbeuren en troosten.
- Goede raad! Ik doe toch heus wat ik kan; maar je bent flauw, je wilt niet flink
het dilemma aanpakken waar je tegenover staat. Kijk eens hier: een vierdubbele keus
staat
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voor je open: 1. Blijven zoals je nu bent, in je treurige eenzaamheid. 2. Florence als
vrouw terugnemen. 3. Van Florence scheiden, maar haar tot maîtresse trachten terug
te krijgen. 4. Je hechten aan een andere vrouw. Dit laatste ware zeker nog het beste.
Waarom zou je 't niet doen? Waarom zou je niet trachten van een andere vrouw te
houden?
Snel flitste een teder en liefelijk beeld voor Alfreds gefolterde geest: Marie, de
zachte, mooie, lieve Marie Bagnolet. Hij zag ze in verbeelding tot hem komen, met
tedere, verrukte glimlach, vol medelijden met zijn ongeluk, zacht stillend zijn smart,
als een ongehoopte dageraad van kalme vrede in zijn verwoeste leven. Het kwam
even over hem zacht aangewaaid, gelijk een streling van frisheid en van lente, gelijk
een koesterende zon na ruwe stormen, lavend en helend zijn langdurig, onverdiend
lijden. Hij voelde instinctmatig dat zij hem heimelijk liefhad, dat hij maar te spreken
had en dat zij hem zou willen, en dat hij heerlijk zacht en kalm met haar gelukkig
zou zijn. Hij wilde het, hij voelde en wist dat het zijn redding zou wezen, maar ook
dát helaas! kon hij niet meer bereiken; hij was door zijn ellende geboeid en gebonden,
hij was als de ongelukkige, verbijsterde vlinder, die zich doodbrandt aan de wrede
lamp waartoe een macht, onoverkomelijk, hem aantrekt.
Zij alleen, de vrouw die hem mishandeld en bedrogen had, was nog steeds de enige
die hij verlangde. Zij was de vrouw die hij kende, waarmee hij intiem geleefd had
en genoten, de vrouw die hij verlangde wanneer hij er nog een verlangde. De kracht
van de gewoonte hield hem vast aan haar geketend.
- Neen neen, ik kan niet, ik mag niet, sprak hij halfluid, neerslachtig 't hoofd
schuddend, als in antwoord op een rechtstreeks gestelde vraag. - Nog liever alleen
dan, nog duizendmaal liever heel alleen.
Met een grimas staarde Maxime naar buiten, in de grauwtriestige schemering, die
grasvelden en heesters, en de majestueuze beukenlaan tussen de sombere bossen, en
ginds ver de nog dof glimmende vijver in 't loeien van de koude wind als met zware
rouwfloersen omhulde.
- Alleen hier in de winter, sprak hij langzaam. - Brrr...!
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en hij rilde, als van ongezelligheid en kou. - Dan maakte ik mij in jouw plaats maar
de vriend van mijn keukenmeid, als die tenminste het niet akelig vindt om hier te
blijven.
Somber bukte Alfred het hoofd. Ja, zelfs zijn keukenmeid vond het te akelig om
hier 's winters in de eenzaamheid met hem te blijven. Hij had reeds sterk haar loon
moeten verhogen om haar op Far-West te houden, en nog vreesde hij dat zij zou
eindigen met weg te lopen.
- Reis dan toch liever 'n tijd. Ga naar 't Zuiden, naar Algiers, of naar Egypte, liever
dan hier in je eenzaamheid te zitten versuffen, raadde Maxime hem dringend aan.
Maar moedeloos schudde Alfred het hoofd.
- O, reizen!... 't idee alleen maakt mij ziek, zuchtte hij.
- Enfin, wat bén je nu van plan? vroeg Maxime om te besluiten. - Mijn raad verkies
je niet te volgen, maar wat zál je dan eindelijk doen? Denk je op Florences brief te
antwoorden, of de zaken maar hun gang te laten gaan?
- Ik weet het niet, murmelde hij neerslachtig.
Zacht werd er aan de deur geldopt. En op Alfreds toonloos ‘binnen’ duwde de
meid de deur half open.
- Monsieur est servi.
Zij schoof de dubbele deur wijd open, en langzaam traden de twee vrienden de
helder verlichte eetkamer binnen.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

1238

XXV
Twee dagen later, wijl hij nog steeds besluiteloos was, of hij, al dan niet, op Florences
brief zou antwoorden, ontving hij een telegram van zijn vader met deze korte woorden:
Divorce prononcé. Arrive cet après-midi vers deux heures. Hij werd doodsbleek en
zijn benen wankelden onder hem weg, en plotseling sprongen tranen uit zijn ogen.
Nu was het onherroepelijk feit volbracht. Nu moest hij niet meer aarzelen, zichzelf
niet meer folteren met de vraag of hij vergeven zou dan niet: het was te laat, zij waren
voor altijd gescheiden. Het was hem te moede of hij haar doodsbericht ontvangen
had, en, zoals men zich van doden die men vroeger liefhad nog alleen het goede wil
herinneren, zo voelde hij nu ook voor haar, in stil-weemoedige heropwekking van
alles wat eens goed en lief en aardig was aan haar. Hij kon zich haast niet voorstellen
dat nog geen jaar daarover was heengegaan. Het leek hem alles al zo oud, zo ver, zo
lang geleden. Het was niet te geloven dat de dorre bruine bladeren die nu op de natte
bodem van het eilandje lagen te rotten, dezelfde blaadjes waren die zij samen, in
lentezon en heerlijkheid, om zo te zeggen hadden zien ontkiemen, op die
onvergetelijke morgen toen zij daar samen op het zachte mos hadden gezeten,
bewonderend het prachtig tafereel waar hij zijn grootse schilderijen naar wou maken.
Zijn vader kwam, en met neerslachtig gebogen hoofd aanhoorde hij het verhaal
over de afloop van de zaak.
Hun volle eisen hadden zij van de rechtbank verkregen: de scheiding, de verdeling
van de goederen volgens de termen van het huwelijkscontract, dat, destijds door
meneer Melville opgemaakt, nadelig voor Florence was, en verder, als jaarlijks aan
haar uit te keren rente, precies de zeer geringe som die door meneer Melville was
aangeboden. Het was, volgens
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de oude heer, een schitterend resultaat, en Alfred mocht nu wel zonder uitstel per
brief zijn dank betuigen aan de advocaat, die zich zo knap en zo gewetensvol van
zijn taak gekweten had.
Met sombere blik en gefronste wenkbrauwen zat Alfred onbeweeglijk en sprakeloos
te luisteren, en in hem kwam een gevoel van toorn op tegen zijn vader, als tegen een
sterkere die ál te onmeedogend de zwakke, die hem kwaad gedaan heeft, met zijn
woede en wraakzucht achtervolgt. Waarom die haatdragendheid nu alles toch gedaan
was? Was ze door het uitgesproken vonnis nog niet zwaar genoeg gestraft? Een
gevoel van medelijden ontroerde zijn hart, en plotseling besloot hij in zichzelf haar
tenminste geldelijk te helpen, zodat zij hem toch nooit van lage kleinzieligheid zou
kunnen beschuldigen. Dit vast voorgenomen besluit bracht enige verzachting in zijn
leed. Hij voelde zich eensklaps als 't ware beter en grootmoediger geworden. 't Was
als een zachte wraak, die haar van één kant nog veel scherper haar wroeging zou
doen voelen, maar van een andere kant haar smart ook wat zou lenigen, wijl zij
tenminste weten zou, dat iets voor haar nog in hem leefde en trilde.
Hij poogde zijn ongeduld te bedwingen tot zijn vader weg was; en toen liep hij
naar het kleine postkantoor en zond haar per aangetekende brief vijftienhonderd
frank, haast al het geld dat hij op 't ogenblik bezat. Eén enkele regel schreef hij er
bij: ‘pour vous prouver que je n'ai pas de rancune’, en zegelde de brief zonder te
tekenen.
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XXVI
Hij leefde ietwat opgelucht. Hij kreeg een rustiger, zachter gevoel over zich, als na
een goede daad. 's Avonds na het vertrek van zijn vader was het begonnen te
sneeuwen, en heel de nacht had 't doorgesneeuwd en dan gevroren, en nu lag 't ganse
landschap rein en wit onder een blauwe, zonneglinsterende hemel, als in een
kersttijd-sprookje. 't Was plotseling als een pasgeboren nieuwe wereld, waarin ook
andere mensen zouden komen, met vernieuwde en verfriste ideeën en gevoelens, en
al het vroeger leed scheen daaronder dood en begraven, als 't ware zonder invloed
noch naklank op wat nu nog komen zou.
Hij zag en voelde die herschepping, en weer ontwaakte in hem de Kunst. Met
koortsige ijver ging hij opnieuw aan 't schilderen, voor een ogenblik alles vergetend
om in harmonie met de volle heerlijkheid van de winterpracht te werken.
Er kwam weldra een antwoord op zijn gift en dat antwoord stemde hem bijna tot
een teer-melancholische zachtheid.
- Ik dank je voor je mooie gift, schreef zij hem, - en hoewel voor altijd nu van je
gescheiden, neem ik ze toch aan, om de woorden die ze vergezellen. Het bewijst me
dat je niet boos op me bent, dat je geen wrok noch haat tegen mij draagt. Liefde kan,
en mag, en zal ik je niet meer vragen, maar zacht doet het mij aan, dat je, ondanks
al mijn vroegere slechtheid, zo goed met me gehandeld hebt. Vreemd is het, nu dat
ik om zo te zeggen dood ben, moreel dood, voel ik mij eerst voor het ware leven rijp
geworden. Hoe droevig dat ik nu niet meer kán leven, dat die ene, kinderlijke, ja,
dom-kinderlijke misstap, mij voor eeuwig heeft gedood. Want het ís dood zijn voor
mij, nu ik met jou nooit meer kán, nooit meer mág leven. Het spijt me dat ik je ook
nooit
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meer zie; jij bent ook zeker veel veranderd. Toch niet zoveel als ik, denk ik. O, ik
ben zo heel anders geworden, zo ernstig, zo wijs, zo stil. Ik zie er zeker heel, heel
anders uit dan toen ik nog je vrouw was. Maar ik weet het zelf niet goed, en niemand
zegt het mij. Het lijkt me zo maar als ik mezelf in de spiegel bekijk. Doch je went
aan je eigen gezicht, ook als het heel anders wordt. Mijn hart, mijn innig wezen, die
zijn helemaal omgekeerd en veranderd. Dat weet ik, dat voel ik, en dát zie ik wel
duidelijk in mijn spiegel.
Wat heeft het veel gesneeuwd, en wat zal het nu rein en mooi zijn op Far-West! O,
te mogen lopen in de donzigblanke, onbetreden sneeuw, en ademen de fris-gezonde,
prikkelende winteratmosfeer geurend naar sparrelucht en droge bladeren! Ik denk,
ik hoop dat je nu weer schildert, dat mooie zicht, op 't eilandje en dat je daar een
grote troost in vindt tegen jouw verdriet en mijn snoodheid.
Ik zal het nu wel nooit meer zien, dat heerlijk landschap, tenzij misschien in de
weerspiegeling van je kunst, als je schilderijen worden tentoongesteld.
Dan zal ik nog wel veel aan ons geluk van vroeger denken. Ik blijf niet bij papa
en mama inwonen. Ik heb kamers gehuurd in de Gravenstraat, nr. 6, de eerste etage
boven de Japanse winkel. Stil en vergeten zal ik er trachten te leven.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

1242

XXVII
Hij schilderde, hij werkte, in de volle, heerlijke macht van zijn heropgewekt
kunstvermogen. Dat doofde tijdelijk het zware lijden van zijn ziel. En in zijn geest
bleef haar brief als een rustpunt, als iets dat melancholisch-zacht in hem te slapen
lag, en wellicht nooit meer zou wakker worden.
Hij werkte, werkte. De eerste dagen kon hij naar het eilandje nog roeien, maar
weldra lag heel de brede vijver dicht bevroren, en nu liep en gleed hij er naar toe, of
reed er heen op schaatsen. Hij was een knappe rijder, een kunstrijder, en soms
vermaakte hij zich met rijden, in wijde kringen als een grote zwarte vogel heen en
weer zwevend over 't glinsterend-gladde, zingend ijs.
Het schouwspel om hem heen, in 't vroege van de winterochtend, was als van een
toversprookje. De meeste sneeuw was van de bomen weg, maar de nachtelijke vorst
bedekte de kruinen met rijp, en in de ijlblauwe, zonnetintelende hemel, waren 't dan
als reusachtige tuilen van bloeiende fruitbomen, velden en vlakten van golvende
bloeiende kruinen, waaruit miljoenen en miljoenen flonkerende kegeltjes, als zoveel
glanzend-doorschijnende knopjes en blaadjes, zacht ritselend ten gronde vielen.
- O, wat is het mooi! wat is het heerlijk! murmelde hij dan zacht, als in een vrome
bede. En hij spoedde zich naar 't eilandje, en vatte met trillende hand zijn penselen,
om al die goddelijke, zo snel vergankelijke pracht, waar zijn ogen als verblind van
waren, op het doek te doen herleven.
Hij werkte, werkte, de ganse ochtend door, en na een korte middagrust was hij
daar weer, om zijn avondimpressie te schilderen.
Rood als een vuurbal zonder stralen ging de zon gelijk een wonder in het midden
van de zwarte bossen onder. Haar
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laatste glans wierp een lange, dwarse vuurstreep over de glinsterende ijsvlakte, en
dan scheen zij laag tegen de horizon in de ontbladerde heesters te branden, terwijl
zich langzaam aan over het ganse sneeuwlandschap de tovergloed als van een
noorderlicht verspreidde. De naakte hoge bomen staken kronkeliggewrongen takken
uit als armen van geraamten, de donkergroene sparrebossen stonden onbeweeglijk
als een vaste muur van somberheid, en over 't gladde ijs dat als in waterplassen al
die kleurenpracht weerspiegelde, kwamen de wilde eendjes naar het eilandje hun
rustplaats zoeken, stil wachtend op een rijtje tot Alfred vertrekken zou. Soms, in de
grote, wijde stilte, kraakte 't ijs met lange, diepe dreuningen, alsof de ganse
oppervlakte plotseling op de wegkrimpende waterspiegel zakte; soms galmde, lang
echoënd door de stille, koude lucht, de scherp-trillende avondkreet van een in 't woud
verscholen wintervogel. En lang reeds nadat het te donker was geworden om te
schilderen bleef Alfred nog in betovering staren, omhuld als in een droom door rode
en paarse nevelen, die langzaam verdoofden en taanden, tot hij daar eindelijk zat in
stil-donkere nacht, met vlak vóór zich de lange rij wilde eendjes, die schuchter nader
kwamen, vaag-zichtbaar op de bleek-glimmende ijsspiegel, onder de hoge,
donkerblauwe hemelkoepel, flonkerend van sterren.
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XXVIII
Pas vóór de dooi, die op het eind van januari inviel, waren zijn beide schilderijen
klaar. Hij wist het: hij had mooi, heel mooi gewerkt. Nog nooit had hij iets mooier,
iets completer gemaakt. Hij wás er, met die grote schilderijen. Het was een daad,
een durven, en hij had gekund wat hij durfde. Nu mochten ze tegen hem schreeuwen:
hij hád het gedaan. En met het gevoel van een heerlijk volbrachte taak legde hij zijn
penselen neer, en stond opnieuw voor het gewone dagelijks leven. Zes weken had
hij geleefd als in een roes buiten de wereld om, met iets dat al zijn krachten in beslag
nam, maar nu was 't plotseling uit, nu wist hij niet meer wat gedaan, nu had hij zachte,
rustige vergoeding voor zijn harde werken moeten hebben, en in plaats daarvan kwam
zijn ongeneesbaar leed hem nogmaals droevig kwellen.
Het regende, het hagelde, het sneeuwde; alles was lelijk, en triestig, en vuil, en hij
zat daar alleen op Far-West, als een veroordeelde op een eenzaam eiland. Iedere
ochtend, na zijn ontbijt, stond hij daar als suf en verloren naast zijn wachtende hond,
niet wetend waarmee te beginnen. Zelfs een wandeling in 't park of in de bossen was
onmogelijk in die ellendige dooidagen, en tot lezen had hij geen zin, en tot weer aan
't werk gaan nog veel minder, en van 't idee van reizen walgde hij, en hij werd zelfs
te lusteloos en te lui om even zijn vader of Maxime op te zoeken. Daarbij kreeg hij
meer en meer last met zijn meid die nu in haar dodende verveling ganse dagen in het
tuinmanshuis of op de naastgelegen hoeve zat en hem verwaarloosde; en in zijn
ontreddering en ellende kon hij alleen nog maar steeds denken aan Florence, en aan
alles wat in zoveel smart met haar uit zijn leven was verdwenen. Wat deed ze nu?
Waar was ze nu? Hoe leefde ze nu? Onophoudend drongen die kwellende
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vragen zich aan hem op. Was ze daar nu alleen, heel alleen met een meid op die
kamers, gebrouilleerd met haar ouders, verstoten door haar vroegere vrienden? Of
had ze zich in de toestand geschikt, en was ze weer met hém, met haar amant, en zou
ze met hem trouwen, eenmaal als de wettelijke termijn verstreken was?... Hij dacht
van neen; iets zei hem dat zij het niet doen zou en dat zij ook nooit meer iets met
hem zou te maken hebben. En hij voelde smart en weemoed, maar geen jaloezie. Hij
voelde dat ze de waarheid had gezegd toen zij hem schreef dat het een misstap was
geweest van kinderlijke domheid. Waarom dan had hij niet vergeven? Waarom moest
een daad van futiele domheid zulke tragische gevolgen hebben? Om de daad zelf!
Die was niet uit te wissen. De daad, futiel of niet, bleef dezelfde materiële, tragische,
onherstelbare daad. 't Was als de Dood, die ook dezelfde blijft, hoe of ze ook
geschiedt. En hij nam zijn hete slapen tussen zijn ijzig klamme handen en schudde
grijnzend 't hoofd, bewust dat hij voor een onoplosbaar dilemma stond.
Maar boos was hij niet, en hij dacht dat ze nu wellicht weer geldelijke, zorgen
had, en vroeg zich af of hij haar niet nog eens wat zou zenden. Wellicht had ze veel
moeten uitgeven met haar nieuwe inrichting, en van haar ouders zou ze toch maar
weinig of niets krijgen. Wie weet of ze nu geen gebrek leed?
En in verbeelding zag hij haar, schraaltjes gemeubileerd op die banale kamers,
uitzuinigend op haar eten en haar kleren, zij die gewend was in luxe en overvloed te
leven. Diep medelijdend greep hem die gedachte aan; want armoede is relatief, en
dieper treft ons de betrekkelijke nood van iemand die steeds rijk geweest is, dan de
uiterste ellende van wie nooit iets heeft bezeten. O, ja, hij zou 't maar doen. En hij
ging naar het postkantoor, en zond haar nog een duizend frank, doch zonder er ditmaal
een enkel woord bij te voegen. Haar antwoord liet zich niet wachten.
- Je stuurt mij geld, en ik kan het, helaas! goed gebruiken; maar vruchteloos zocht
ik ditmaal naar een enkel woordje erbij, naar zo één enkel pover regeltje zoals verleden
keer, dat dan weken lang als een zachte balsem op mijn welver-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 1

1246
diende wonden is geweest. Waarom nu niets, ditmaal? Ben je nu weer bozer op mij
dan zes weken geleden? Draag je mij nú een haat toe, die je dán nog niet voelde?
Het kan wel zo, en ik moet het ook denken; en gedwee buig ik 't hoofd, want ik heb
het verdiend...
O, toch moet ik je iets zeggen... Ik had een droom, een zachte, tedere droom, een
paar nachten geleden. Ik droomde dat je weer tot me kwam, niet als mijn man, - dat
kan niet meer, - maar als mijn vriend, als mijn broeder. Je stond hier gewoon in mijn
kamer, vreedzaam en stil, zonder toorn, zonder haat. Ik weende, ik zonk op mijn
knieën vóór je voeten neer, en smeekte om vergiffenis. Maar je hielp mij weer opstaan,
en heel zacht, met je lieve, tere stem, sprak je tot mij: ‘Ik ben niet boos, ik draag geen
haat, ik ben je vriend en heb medelijden met je’. En dan ging je zitten, en wij spraken
heel vriendelijk en kalm van allerlei duigen, en je grote, reine kalmte deed mij zo
heerlijk veel goed, en ik voelde heel mijn leven zoveel hoger en zoveel beter worden.
Dát droomde ik. O, kon het maar waarheid worden! Kon ik je nu en dan maar eens
kalm weerzien, als een vriend, als een broeder! Een beledigd en bedrogen echtgenoot
moet en kán niet meer vergeven, dat begrijp ik, maar een vriend, een broeder, die
kunnen wél vergeven.
O, als je maar mijn vriend, mijn broeder was!
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XXIX
't Was even over negen toen Alfred, met de laatste trein uit Far-West vertrokken, in
de Gravenstraat aankwam...
Hij zag van verre de benedenramen van de Japanse winkel zwak verlicht, en op
de eerste etage, achter de neergelaten gordijnen, een nog flauwer licht, de schemering
van Florences kamer.
Hij voelde dat ze thuis was, en plotseling begon zijn hart als met hamerslagen op
te bonzen, terwijl de herinnering aan een soortgelijk bespieden, ginds in de verre
Kanaalstraat, in 't kleine herbergje vlak tegenover 't huisje van de modiste, onstuimig
en folterend weer in hem opkwam.
Maar nu kwam hij niet enkel spioneren, nu kwam hij om haar weer te zien, om
haar te spreken, in een ontembare reactie tegen de vervreemding en verlatenheid van
de laatste maanden.
Ineens had hij 't besloten, na 't lezen van haar laatste brief, in kinderachtige
zelfbegoocheling gelovend aan het mogelijke van een verhouding zoals zij hem die
uit de illusie van haar droom had voorgespiegeld: het met elkander omgaan als broeder
en zuster.
Vastberaden, ondanks het hameren van zijn hart en 't hijgen van zijn adem, stapte
hij haastig dwars over de stille straat, en drukte machinaal de vinger op de elektrische
schel van de afzonderlijke ingang. 't Was of het in zijn eigen binnenste alarm belde.
Een duizeling sloot zijn ogen en hij voelde zijn benen onder hem wegknikken. Maar
hij bleef staan, zich met bevende hand aan de muur vasthoudend, en toen eindelijk
de deur als 't ware aarzelend open ging, vroeg hij met zwakke, haast toonloze stem:
- Is mevrouw thuis?
De jonge, door Alfred onbekende meid, die de slechts half-
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geopende deur nog vasthield, gaf niet dadelijk antwoord, blijkbaar bang om die
vreemdeling binnen te laten. Toen gaf Alfred met bibberende hand zijn kaartje af,
en zei dat hij beneden in de gang zou wachten.
De meid rende de trappen op. Alfred hoorde haar boven tikken aan een deur, die
weldra open ging, en weer gesloten werd. En dan bleef het een ogenblik alles doodstil.
Met starre ogen keek Alfred naar de rode loper op de witte trap. Een gaspit onder
witte bol brandde aan de witgeverfde muur op 't eerste trapportaal. Daarachter was
een raam van mat glas, waarop het afbeeldsel van een mand met bloemen gepolijst
stond. Een bak met artificieel groen en schitterende artificiële bloemen versierde de
richel. Dan zwenkte de trap links om, zacht stijgend langs een tweede, hoog en
wit-naakt muurvlak.
De deur ging boven weer open en met een vriendelijk glimlachend gezicht kwam
de jonge meid de trappen afgehuppeld.
- Wilt u maar naar boven komen, meneer?
Alfred deed zijn overjas uit en hing hem aan de kapstok, als op visite. Met de hoed
in de hand volgde hij 't meisje naar boven.
- Asjeblief, meneer, sprak zij zacht, op 't tweede, ruime trapportaal een witte deur
half openduwend.
Alfred trad binnen in een lichte, ruime kamer met grijs behang en rood tapijt, op
het ogenblik dat Florence door de even van elkaar geschoven dubbele deur van de
kamer daarnaast, hem tegemoetkwam. Hij hoorde de deur langs waar hij was binnen
gekomen als 't ware machinaal achter hem dichtgaan, en meteen, achter Florence
om, zag hij, even in 't kort ogenblik dat de dubbele deur open en toe ging, als in een
weerlicht de witte: kussens van een bed, terwijl hij pijlsnel-instinctmatig het gevoel
kreeg alsof een ijzeren hand, sterker dan zijn wil en al zijn voornemens, hem
onweerstaanbaar op dat bed neerdrukte.
Maar 't duurde ook slechts de tijd van een weerlicht. Zij stond vóór hem, in zwarte
rok en witflanellen blouse, als 't ware in lichte rouw, en eensklaps voelde hij zich
wonderbaar koel en kalm worden. Zijn hart hield even op met kloppen
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en alleen zijn adem hijgde kort, als na overijlend rennen, wijl hij met dofklinkende,
hortend afgebroken woorden zei:
- Je ziet,... ik... ben gekomen,... ik wil... geen haat dragen,... ik wil... nog met je
zijn,... als een vriend,... als een broeder...
Bleek en ernstig, in schijn ook uiterlijk kalm, staarde zij hem even stom en roerloos
aan, als had zij plotseling spraaken bewegingsvermogen verloren. En hij vond haar
eerst niet veel van uiterlijk veranderd, eerder iets dikker geworden, met vollere,
hoewel blekere wangen dan vroeger. Alleen de uitdrukking van haar gelaat had zich
gewijzigd, was ouder, wijzer, ernstiger geworden. En wat hij nu plotseling voelde
was de wijdte als van een ganse wereld tussen haar en hem, als had hij haar nog nooit
ontmoet, nog nooit met haar gesproken. Zij leek hem eensklaps als een vreemde, en
hij wist niet meer waarom hij daar gekomen was, noch wat hij haar te zeggen of te
vragen had. Hij had nu maar dadelijk weer willen weggaan, hij wist nu dat hij onzin
had gedaan met daar te komen, en reeds wierp hij verwilderde blikken zijdelings
naar de deur, toen zij plotseling met hoge kleur en ogen vol tranen vóór hem op haar
knieën zonk, en snikkend smeekte, met heel stille, diepe, doffe stem en in elkaar
gevouwen handen:
- O, pardon,... pardon,... pardon...
Toen werd hij weer heel koel, en wijs, en kalm. Hij hielp haar dadelijk opstaan en
herhaalde, als om zich door zijn eigen woorden in zijn vast besluit nog te versterken:
- Ik heb vergeven,... ik ben niet rancuneus,... ik zal voortaan als je vriend,... als je
broeder zijn.
Hoe vreemd en vals die woorden klonken, begreep hij niet, voelde hij niet.
Maar zijzelf, die het zo voorgesteld had, voelde 't, met haar fijne, vrouwelijke
intuïtie.
- O ja, zei ze dof, met een trilling als van angst in de stem, - laten we als broer en
zuster vrienden zijn.
Hij wilde 't zo, hij staalde zich in zijn voorgenomen besluit. Hij voelde dat hij
daaraan vast moest houden, als de drenkeling aan zijn reddingsboei. Als vrouw was
ze dood voor hem; zij wás zijn vrouw niet meer, want zij was de vrouw
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van een ander geweest. Alleen broederlijke zachtheid, goedheid, medelijden, konden
nog bestaan. Hij had vergeven, maar vergeten kon hij niet, nooit. En gewild banaal,
nadat hij op haar verzoek had plaats genomen, vroeg hij haar met kalm, ernstig gezicht
hoe zij het maakte, of ze daar enigszins tevreden was, waarmee zij haar tijd
doorbracht.
- Ik werk voor de vrouwen en de kinderen uit de Boerenkampen, antwoordde zij
stil. - Het is een werk van plicht en goedheid; ik denk veel aan al die onverdiende
ellende; ik heb een gevoel of het iets van mijn schuld verminderde als ik voor anderen
iets doe.
- Wat is ze veranderd! dacht Alfred. - Vroeger zou dat niet eens in haar hoofd
gekomen zijn. En nu begreep hij plotseling het diepe ware van haar brieven: dat zij,
niet als zichzelf bewuste vrouw, maar als futiel, onwetend kind gezondigd had. - O,
dacht hij, - een kind moest zo niet kúnnen zondigen, moest niet zo onherstelbaar haar
leven en 't leven van anderen kúnnen vernietigen! Haar eigen schuld leek hem nu
plotseling heel klein, en toch bleven de gevolgen onberekenbaar; want al nam hij
haar ook weer tot vrouw, trotserend de wet en de opspraak van de mensen, aldoor
toch zou de ondempbare afgrond van het gebeurde tussen hen blijven gapen. Nooit
meer zou hij een ogenblik onbedorven vreugd met haar kunnen genieten; nooit meer
zou hij haar kunnen aankijken, haar horen spreken, haar zien lopen zonder telkens
te denken: dát is gebeurd en het blijft onherstelbaar.
En geen verwijt kwam in hem op, omdat hij wist dat het toch niets meer helpen
kon. Maar weer leed hij nu onder een foltering, erger dan hij tot nog toe wel ooit
geleden had. Nu voelde hij plotseling weer al het valse en onmogelijke, en
onnatuurlijke van zijn tegenwoordig willen en doen. Het was niet uit te houden, geen
dag, geen uur, geen minuut; hij moest haar dadelijk helemaal weer terugnemen of
vluchten en haar voor altijd verlaten. En als een gek vloog hij plotseling op en kwam
met zenuwachtig uitgestrekte handen naar haar toe om afscheid te nemen.
- O, ga je nu al weg? vroeg ze doodtriestig, met een uitdrukking van onuitsprekelijk
teleurgestelde weemoed in haar
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mooie ogen. En 't was of haar ganse angstig-roerloos wezen hem verwijtend toeriep:
hoe kan je toch van me weglopen, als ik me met ziel en lichaam als een slavin aan
je kom overgeven?
Maar met bovenmenselijke krachtsinspanning bood hij weerstand aan de
verzoeking. Hij voelde dat hij ging bezwijken als hij nog een ogenblik langer bleef;
al de hartstochten van vroeger stormden onstuimig weer in hem op, gezweept nog
door de zekerheid dat hij maar te willen had om haar geheel terug te hebben, en
plotseling holde hij weg, als blind en duizelig, door de foltering van zijn
smart-en-liefde-visioenen achtervolgd.
Hij daalde tot aan 't eerste trapportaal. Daar sloeg hem als een lamheid in de benen.
Hij kón niet verder, en tranen van onmacht kwamen in zijn ogen, terwijl hij zich
bevend en hijgend aan de leuning vasthield om niet ineen te zinken. Toen ging de
salondeur plotseling weer open, en Florence riep hem triestig toe, dat hij zijn hoed
vergeten had.
- Mijn hoed! riep hij verwilderd... En die kleine, domme gebeurtenis besliste over
zijn leven.
Hij keek op en zag haar staan, met betraande wangen, zijn hoed in haar hand. En
machinaal-willoos, als een zwakke slaapwandelaar, kwam hij weer de trappen op,
omsloot haar eensklaps wild in zijn beide armen, en drukte wenend en zuchtend
hartstochtelijke zoenen op haar mond.
- O, Alfred, Alfred, Alfred, kreunde zij, als in extase.
En onbewust, onweerstaanbaar, waren zij weer in de salon.
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XXX
Zo was hij dus geworden, dát wat hem 't meest van al afkeer inboezemde, dat
monstrueus, onmogelijk iets, wat hem door zijn vriend Maxime cynisch aangeraden
en bijna voorspeld was: de minnaar van zijn eigen vrouw! Hij maakte zich geen de
minste illusies; hij zag van 't eerste ogenblik de diepte van zijn val, en begreep dat
hij nu reddeloos verloren was.
Hij kwam terug bij haar, geregeld nu drie-, viermaal in de week, sluipend als een
dief langs de donkere huizen. Hij hoefde niet meer te bellen, hij had de sleutel van
de deur, en voor de beide meiden was 't geheim met geld betaald. Zij was zijn
maîtresse. Hij bezat weer haar schoonheid, haar lichaam, en nu had hij ook haar ziel,
haar liefde, die hij eertijds vruchteloos poogde te veroveren. Nu dat hij niets meer
van haar hebben mocht, had hij plotseling alles, álles. Helaas! hij had niets. Hij had
vergeven maar kon niet vergeten, en de onuitwisbare herinnering aan 't onherstelbare
bleef op hem invreten als een traagdodend vergift. Hij kon haar niet zien, haar niet
omhelzen, niet even zelfs de toppen van haar vingers noch de stof van haar japon
aanraken, of daar kwam de onverjaagbaar-folterende gedachte: ‘Je hebt mij bedrogen!’
‘Bedrogen! bedrogen!’ dacht en herhaalde hij in zichzelf onophoudend. En hij
plaagde en kwelde zijn geest met dat concreet voorgestelde beeld van haar bedrog.
Hij poogde haar te verontschuldigen, hij redeneerde tegen zijn gevoel, hij zei in
zichzelf: ‘zij ook is immers niet de enige noch de eerste die mij gehad heeft; vóór
haar heb ik andere vrouwen gekend, en in zover moest ik mij nog schuldiger, nog
onreiner achten dan zij,’... niets hielp noch baatte, niets verzachtte de jaloerse foltering,
die hij nu aanhoudend in haar
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bijzijn voelde, steeds rees daar vóór zijn geest het feit, het werkelijk gebeurde, de
daad, waarvan hij niet geweten had. In redenering vergaf hij haar alles, verzoende
zich met haar volkomen; in werkelijkheid lag haar bedrog daar tussen hen als een
lijk, als het door haar eigen handen vermoorde slachtoffer van hun wederzijdse en
vertrouwelijke liefde.
Alleen de zinnen hielden hem aan haar gebonden. Hij kwam tot haar met
verdubbelde passie, als van een krankzinnige, om er bij te sterven. En telkens wenste
hij dat hij sterven mocht, zo folterend wreed was de ontnuchtering die volgde. Het
was één enkel ogenblik van álles vergeten, en dadelijk dan weer 't gevoel van de
diepste vernedering en ellende. Niets meer van 't zacht en mooi intieme samenleven;
niets meer van 't heerlijk dubbel-opgaan in één grote, morele-en-lichamelijke liefde
zonder geheimen, zonder schaamte en zonder wroeging. Dat bestond niet meer. Al
het mooie was dood of was laag en lelijk geworden.
Laag gedaald, dát was hij. Lager dan zij, want zij had hem nu wel heel rein en
zielslief. Hij was het, die háár nu naar de laagte trok. Nu het te laat was voelde hij
wat hij misdaan had met haar zó terug te nemen. Nu speelde niet meer zij, maar wel
hij de lelijke rol; en het was geen vergiffenis noch verzoening, die niet tot morele
verheffing kon leiden. Nu deed hij kwaad, dubbel kwaad, aan haar en aan zichzelf.
Hij werd achterdochtig-jaloers. Herhaaldelijk, met wantrouwend vorsende blikken,
vroeg hij haar of ze niets van Paul meer merkte, of hij geen pogingen meer deed,
noch had gedaan, om haar terug te zien.
- Neen, nooit meer, en dat zou ook wel vruchteloos zijn, antwoordde zij dan zacht,
het hoofd gedwee gebogen in het bewustzijn van haar onuitwisbare schuld. En
ofschoon hij wel voelde dat zij de waarheid sprak, toch bleef hij haar wantrouwen,
en in de vernieling van zijn eigen leven, kwamen soms vage, sombere dreigementen
over zijn lippen.
En het gebeurde dat hij plotseling weer een afkeer van haar kreeg, en dan schreef
hij haar dat hij nooit meer terug zou komen, en kwam werkelijk niet, gedurende
verscheidene dagen. Maar lang kon hij 't nooit uithouden. De passie trok hem weer
tot haar, en met de passie de verlaging. Het werd
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een sleur, een droeve sleur, in een staag, moreel dalen. Het werd een ellendige
aaneenschakeling van ruptures en verzoeningen, een van die onmogelijke
verhoudingen, die, in logisch-zijn, de mensen als aartsvijanden van elkaar zouden
moeten verwijderen, en toch feitelijk soms banden smeden, op de duur sterker dan
de zachte sterke banden van het kalm, zielsverheffend geluk.
En langzamerhand, door al zijn andere, tegenstrijdige gewaarwordingen heen,
ontwaakte in hem een nieuw en gevaarlijk gevoel: het medelijden.
Zijn fijn besnaarde artiestenziel kon niet zonder diepe wroeging in het lage en
lelijke volharden. Iets zachts en goeds moest daar toch eindelijk tegen opwegen. Hij
blikte vooruit in de toekomst, en zag haar eenzaam droevig leven van gescheiden
vrouw, als maîtresse nu gebonden aan haar vroegere man. Had hij na de scheiding
niet meer naar haar omgezien, dan was haar nog een kans gebleven, ondanks haar
schuld, zich met een ander een nieuw en misschien gelukkig leven te herscheppen;
maar nu was dit door zijn schuld onmogelijk geworden, en zwaar voelde zijn geweten
de verantwoordelijkheid. Wat moest er van haar worden als daar zo jaren overheen
gingen en zij oud werd? Niet steeds zou hun verhouding een geheim voor de wereld
blijven. Onvermijdelijk zou het vroeg of laat ontsluierd worden, en met verdubbelde
kracht zouden de hoon en smaad van de mensen dan op haar neervallen. Ook hij zou
wel beklad, bespot, beschimpt worden, maar lang niet zoals zij, en van 't ogenblik
dat hij haar weer, en dan voor goed, verlaten zou, kreeg hij terstond zijn goede naam
en zijn positie in de wereld terug, terwijl zij, door zijn schuld dan, er niet meer
bovenop zou komen. En zo kwam hij van lieverlede, in zijn eigen rechtschapen
gemoed en geweten, als de ware schuldige tegenover haar te staan, en zij als zijn ten
onrechte mishandeld slachtoffer. En ook dát bewustzijn bond hem steeds sterker en
sterker aan haar, en maakte 't hem zo onmogelijk haar voor goed te verlaten, als het
hem onmogelijk was haar voor goed terug te nemen.
En in de sombere wintereenzaamheid van Far-West dacht hij aan het onhoudbare
van die toestand, folterend en
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voortdurend. Met zwaargebukt hoofd en gefronste wenkbrauwen liep hij overdag
rusteloos heen en weer langs de morsige paden en lanen, en 's nachts schrikte hij
ervan wakker en dwaalde rond als een gepijnigde. Alles sprak hem van haar, en van
't onmogelijke en lelijke van die verhouding. Het was zijn eigen levenstragedie, die
hij overal, in wroeging en berouw, als een bezetene met zich meesleepte. De vroege,
grauwe winteravondschemering, zo onuitsprekelijk melancholisch en triestig over
de donkere, bladerloze wouden, de grote zwarte raven, die in krassende benden, als
vogels van rouw en dood, over de naakte, natte velden wervelwiekten, de holle
nachtwind, die als in menselijk klagen en huilen door de donker-ruisend-en-sidderende
bomenkruinen zwiepte, alles zei hem, alles riep hem dringend toe: ‘het kan, het mág
niet langer; het is een lage, vuige misdaad!’
En op een nacht van niet meer te verduren wanhoop nam hij plotseling zijn besluit,
en schreef haar dat het uit moest zijn, voor altijd uit, om harentwille.
- Ik zou me, o zo zielsgaarne voor altijd weer met je willen verenigingen, maar ik
kan niet, ik kán niet, schreef hij haar.
- Het is de ramp van mijn leven dat ik het verleden wel vergeven, maar niet vergeten
kan. En dáárom moet het uit zijn tussen ons, voor altijd uit. Het kan, het mág niet
anders meer; het is het onverbiddelijk gevolg van de noodlottige toestand. Ik zou
een misdadiger zijn indien ik je nog langer tussen hoop en twijfel liet. Nu is 't wellicht
nog niet te laat, nu bén je misschien nog te redden. Nu is 't mogelijk dat je een nieuw
leven zou beginnen, wat weldra onmogelijk zou geworden zijn. Adieu, adieu. Mocht
je weer gelukkig worden; dat is mijn vurigste wens. Geen greintje wrok noch toorn
is in mijn hart gebleven. Ik vergeef je volkomen het leed dat je mij vroeger gedaan
hebt, en smeek je ook om vergiffenis voor wat ik jou misdeed met weer tot je te
komen, zonder dat ik nog de kracht had om met ziel en lichaam voor altijd bij je te
blijven.
Adieu, adieu. Heel zacht, heel teer zal ik steeds voor je blijven voelen, zal ik steeds
je herinnering en je beeld in mijn hart blijven dragen, niet zoals ik je vroeger gekend
heb, maar zoals je thans, door 't ongeluk, geworden bent. Adieu!
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XXXI
Hij hield woord. Hij zag haar niet terug. Gedwee, zonder klagen, antwoordde zij
hem, dat ze zich aan 't onverbiddelijk besluit, zoals ze 't door haar schuld verdiend
had, onderwerpen zou; en hij had de kracht haar niet terug te schrijven. Alleen bleef
hij, als vroeger, financieel voor haar zorgen.
De lente was gekomen, als een zegen van herleving over alles wat in maandenlange
schijndood had geslapen, en op het eilandje was hij nu weer aan 't werk, schilderend
de frisse, pasgeboren voorjaarspracht in ochtend- en in avondtonen. Het was het hele
tedere nog van de vroege lente, de knopjes pas ontloken en de blaadjes nog
doorschijnendtenger, de bloempjes schaars en klein, met zachte weke tinten, de zon
nog wazig in doorschijnend-lichte nevelsluiers. Alleen de vlietjes huppelden en
kabbelden vol leven over hun zachte bedden van mos en gepolijste keitjes, en helder
als kristal was 't water in de vijver, met bronskleurige, opwassende planten op de
bodem, en in het glanzend jonge lover van de bomen zongen overal de vogels. Het
was een lente van reine wijding; en mooi en zacht, ontdaan van lage driften, waren
ook de gelouterde gevoelens van zijn ziel. Nog nooit had hij gewerkt in een zo
volkomen en directe harmonie met de Natuur. Al het tere en frisse van een jonge,
mooie wereld leefde in zijn oog en zijn penseel, en met toetsen zo licht en fijn als
zachte strelingen, werd op zijn doek al die ontroerende schoonheid nog een tweede
maal herboren. ‘De lente leeft en zingt en rijst, zij stijgt van uit de grond ten hemel’,
dacht hij voortdurend; en dat zachte, weelderig rijzen en stijgen werd als de
geritmeerde beweging van zijn hand en zijn penseel. Hij dacht opnieuw aan de
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Victoire de Samothrace, aan 't rijzen en zweven van 't prachtige beeld. Hij dacht aan
muziek, aan Wagner. Zo rees en zong en steeg en zweefde al het mooie en grote van
de wereld vanuit de beperkte werkelijkheid van de Materie tot in 't oneindige van 't
Ideaal.
Op de uren dat hij niet werkte liep en reed hij, te voet of met zijn rijwiel, de velden
en de bossen in, overal het miljoenenvoudig ontwaken en herleven van de Natuur
waarnemend. Elk ogenblik, bij elke stap, was het iets nieuws, iets onverwachts en
verrassends, dat gisteren nog sliep en nu ontwaakt was. Al de mensen waren op de
akker, al de beesten liepen in de weilanden. Het grote, ruime, vrije zomerleven was
begonnen.
Eens, op een middag, dat hij zo aan 't wandelen was, zag hij, langs de steenweg
die hij voor een eind te voet volgde, een rijtuig met twee paarden in zijn richting
komen. ‘O zo, een of ander buiten in de omtrek reeds bewoond,’ dacht hij. En hij
ging een weinig op 't zijpad, om de landauer door te laten. ‘Hè, dat gezicht komt me
bekend voor,’ dacht hij, even naar de koetsier opkijkend. En plotseling herkende hij
in 't open rijtuig twee vroegere vriendinnen van Florence: Elise Loebmuller en Marie
Bagnolet.
Hij groette haastig-machinaal, in 't vlug voorbijrennen van 't rijtuig, terwijl hij
zich van emotie een kleur voelde krijgen. Hij had Marie niet dádelijk herkend. Eerst
toen het rijtuig voorbij was, wist hij dat zij het was. Wat leek zij hem veranderd! zo
mooi geworden! Of had bij haar niet goed gezien? Of waren het de kleren die haar
zo: veranderd hadden? En eensklaps herinnerde hij zich wat zijn vader hem een paar
weken tevoren verteld had en wat hem al spoedig daarop uit het geheugen was gegaan:
dat de Loebmullers onlangs in de buurt van Far-West een groot buiten gekocht
hadden. Blijkbaar waren zij daar al voor de zomer, en Marie was bij hen gelogeerd.
‘Vervelend; nu ze mij gezien hebben, moet ik er wel een bezoek maken,’ dacht hij.
Hij wandelde verder door, weer kalm nu, maar nog aan de ontmoeting denkend, die
hem ook zoveel droevigs herinnerde. Hij dacht weer aan die akelige najaarsavond,
toen hij zo doodrampzalig, na de ontdekking van Florences bedrog,
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bij Marie aan huis gekomen was. Wat leek dat alles lang geleden al! Wat was er al
niet voorgevallen en veranderd in zijn leven na die noodlottige avond? Sinds had hij
Marie geen enkele maal meer ontmoet, maar nog zag hij haar in verbeelding vol
meelijdende droefheid en verontwaardiging vóór zich staan, in de ruime salon van
haar ouders, waar schilderijtjes en tekeningen van haar aan de wanden hingen. Er
was veel moois in die kleine werkjes, dat herinnerde hij zich nu ook weer, het had
hem gefrappeerd, door al zijn wanhoop heen, en nu speet het hem dat hij er naderhand
geen notitie meer van had genomen. ‘Ik zal er morgen een bezoek brengen en haar
aanmoedigen om flink door te werken,’ besloot hij.
Hij keerde naar Far-West terug. Hij voelde plotseling geen lust meer om nog door
te wandelen tot aan de verre bossen, zoals hij eerst van plan was. En weer moest hij
denken aan Marie, die er zo mooi uitzag in 't rijtuig. Zo knap had hij haar nooit
gevonden; hij was er zelf verwonderd van dat hij 't nu voor het eerst ontdekte.
De hele middag bleef hij eraan denken. En met zonsondergang, terwijl hij op het
eilandje aan 't schilderen was, legde hij soms even zijn palet neer, om er stil over te
mijmeren.
- Marie had mijn vrouw moeten worden. Hoe is 't mogelijk dat ik dat vroeger niet
gevoeld heb? fluisterde hij in zichzelf. En in 't diepste van zijn wezen antwoordde
een stem heel teer en zacht: - Het is nog niet te laat, vraag haar, je zult haar krijgen
en met haar gelukkig zijn. Maar toen dacht hij ook weer aan Florence, en een grote
meelijdende droefheid kwam in hem op. Neen neen, dat kon, dat mocht niet meer.
Florence was al genoeg gestraft.
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XXXII
Het was een groot en heel mooi ouderwets kasteel, met torens en kantelen, met
heerlijke vijvers en tuinen, dat de rijke bankier Loebmuller van een door het spel
geruïneerd nobiljon gekocht had. Vóór het bordes golfde een uitgestrekt grasveld
naar beneden tot aan een breed water waar heel het kasteel zich in weerspiegelde,
en hoger dan de torens rees een donkere achtergrond van lovermassa's op terrassen,
als van hangende tuinen, die aan het geheel iets statigromantisch gaven. Het rode
steen van torens en gevels had, daar waar het niet door zware, sombere draperieën
van klimop begroeid was, een eigenaardige, getaande, oude kleur als van uitgebloed
vlees, en rechts en links stond het kasteel ook breed omlijst door dichte wouden,
hoog en strak als donkergroene wanden opgerezen uit het licht en zonnig groen van
de alom golvende weilanden.
Mevrouw Loebmuller en haar dochter waren uit op een rijtoer, toen Alfred de
volgende dag op het kasteel aankwam. Ook meneer, die elke dag voor zijn zaken
heen en weer naar Brussel reisde, was afwezig, en de huisknecht berichtte dat niemand
er was behalve mademoiselle Bagnolet, die in de bossen was gaan schilderen.
Alfred, een weinig ontroerd door dat toevallig treffen, besloot haar toch maar op
te zoeken. De knecht wees hem een eindje de weg, en weldra zag hij haar van ver
vóór haar ezel zitten, de rug naar hem toe, midden in een brede laan, vlak naast een
donker, nog bladerloos eikenbos, maar waarvan de hele bodem, tussen de ruig-grijze,
nogal wijd van elkaar verspreide stammen, als met één goudtapijt van bloeiende
sleutelbloemen was bedekt.
- Oh! que c'est beau! sprak hij tot zichzelf, even stilstaand, in zijn artiestenziel tot
bewondering ontroerd.
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Zij hoorde hem komen, keek even om, de hand beschuttend boven haar ogen, scheen
hem te herkennen, stond op, en legde haar palet op het vouwstoeltje neer.
Glimlachend, met verhaaste tred, kwam hij naar haar toegelopen. Zij was, van de
hals tot de voeten, gehuld in een grijslinnen boezelaar met een leren ceinture om het
middel, en had een gele strohoed op met zwart lint en blonde korenaren. Op haar
borst, die zacht, als van een heel jong, bijna kinderlijk meisje nog, golfde onder de
boezelaar, stak een klein trosje van dezelfde gele bloemen die zij schilderde.
Verrassend fris en lief zag zij er in haar pittoreske eenvoud uit. Zij kreeg een kleur
van vreugde en emotie toen zij hem werkelijk herkende, en kwam hem de laatste
stappen tegemoet.
- Je n'ai pas eu la chance de trouver Madame et Mademoiselle Loebmuller, mais
j'ai par contre le plaisir de vous voir, sprak hij, verrast glimlachend haar de hand
gevend en sterk op dat vous nadrukkend; en dadelijk, na de eerste wederzijdse banale
woorden, keek hij naar het heerlijke zicht en naar wat zij ervan maakte.
- Oh! ce n'est rien, je suis incapable, vous devriez peindre cela, sprak ze blozend,
als om zich over haar dúrven te verontschuldigen.
Maar hij bleef ernstig, 't gelaat ietwat bleek, de adem ietwat hijgend, als 't ware
heel en al, met ziel en ogen, door zijn kunstgevoel in beslag genomen.
- Het is mooi, het is werkelijk heel mooi, sprak hij eindelijk, om de beurt doek en
natuurtafereel bekijkend.
- Het ónderwerp is mooi, glimlachte zij bescheiden, - maar wat kan ik...
- U kunt heel veel, als u maar wilt! viel hij haar ernstig in de rede. - Maar het doek
is te klein, zo'n onderwerp eist 'n bredere uitvoering.
- Ja, zie je wel, dat is het! Wij vrouwen kunnen dat niet; wij zien en voelen altijd
klein, sprak ze nederig.
Hij stond te staren en te peinzen, niet luisterend naar haar woorden, even haar
tegenwoordigheid vergetend, de blik, als in diepe inspanning, op 't schilderij gevestigd.
- Het doek is véél te klein, herhaalde hij na een poos. - Kijk
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eens dáár, in 't bos, onder die verste bomen: het licht er als 't ware van gouden glans
over de bloemenvlakte. Het is die opening van heldere zonnehemel, daar waar de
bomen eindigen, die er de gloed aan geeft. Men moet het licht daar kunnen voelen,
het moet erin tintelen, er moet daar meer ruimte, meer opening zijn. Nu sluit u te
nauw de gezichtseinder in; nu lijkt het te veel of die bomen en die bloemen in een
serre stonden, begrijpt u?
Zij luisterde naar hem, roerloos en bijna eerbiedig aan zijn zijde, zoals een leerling
luistert naar zijn meester. En schuchter waagde zij:
- Zou ik het van 't begin af aan opnieuw beginnen?
- Dat moet u, antwoordde hij beslist. - Aan wat u nu gedaan hebt is niets te
veranderen. Hebt u grotere doeken? - Neen.
- Dan zal ik er morgen een brengen. En dan moet u ook dadelijk weer aan 't werk.
U kunt en u moet daar een heel mooi stuk van maken.
- O, ik!... glimlachte zij ongelovig.
- Mag ik u dan helpen? Mag ik u dan af en toe 'n raad of 'n wenk komen geven?
Opnieuw kreeg zij een kleur van emotie en vreugde.
- O, zou u 't heus willen? Zou het u niet ergeren en vervelen u met mijn knoeiwerk
bezig te houden?
- Morgen krijgt u 't doek en geef ik u de eerste les! glimlachte hij met iets
zegevierends in de ogen.
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En zachtjes aan gaf hij zich aan de macht der bekoring over...
Eerst kwam hij slechts om de drie, vier dagen; maar naarmate de schilderij
vorderde, en zij er zich meer mee moesten haasten vóór 't verwelken van de bloemen,
verscheen hij steeds drukker en drukker, tot hij weldra geregeld, zonder afspraak,
elke middag kwam. Zijn eigen werk was af, op 't eilandje, en nu hielp hij aan háár
schilderij, niet enkel meer door raad, maar weldra feitelijk met 't penseel, dat hij af
en toe in haar plaats hanteerde. Hun beide zielen smolten samen in het werk van
Schoonheid, dat als het ware werd de ideale uitdrukking van al het reine, en grote,
en mooie dat zij in zich voelden. Alleen het woord, het grote, plechtig Woord was
nog niet uitgesproken, en beiden bleven ermee aarzelen, als 't ware bang voor zichzelf,
bang om iets te storen aan het wonderfijn en teer-volmaakt gevoel, dat nog
onuitgedrukt in 't diepste van hun zielen leefde en trilde. Elke middag, als hij bij haar
aankwam, was hij vast besloten het te zeggen, en elke avond keerde hij weer, met
de dierbare, heimelijke schat, ongeschonden in zijn hart terug. Het was te groot, te
diep, te schoon om uitgedrukt te worden. Wie weet of hij het ooit zou kúnnen zeggen,
of hij het ooit in werkelijkheid zou kunnen aanroeren zonder er voor altijd de tere
reinheid van te schenden!
En toch, hij voelde 't wel, het moest er komen. Het lag vóór hem als een gebeurtenis
onvermijdelijk, als iets dat hij niet langer kón ontwijken. Het was of alles, in hem
en om hem heen, bleef wachten op de plechtige woorden, die hij bevend in zijn ziel
verborgen hield. Zij zelf en heel haar omgeving móésten het eindelijk horen; en zo
stond hij op een avond met haar in de gouden schemering, bleek als een
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dode, met starre ogen en benauwde borst, bereid om het voor eeuwig uit te spreken.
Zij voelde 't komen, en plechtig-roerloos stond ze daar even naast hem onder de
hoge bomen, de wangen gloeiend, de ogen neergeslagen, vol met stille tranen. Hij
staarde even verwilderd om zich heen, als om voor altijd, onuitwisbaar, tot in de
geringste bijzonderheden, in zijn overspannen geest de plaats en het geheugen van
die plechtigste gebeurtenis van zijn leven te prenten. De intense kracht van al zijn
zintuigen was op dat moment in zijn ogen saamgedrongen, om van daar uit zijn ganse
wezen te doortintelen en te doorstralen. Nooit meer zou hij vergeten wat hij op dit
ogenblik zag en voelde. Een rode verfvlek op haar linnen schort, vlak naast de
linkerborst, deed hem ijzen als een bloedwonde; een oude dode eik, scheef
neergevallen midden in de gouden primula's van 't bos, verwekte in zijn geest het
beeld van een doodkist begraven onder bloemen; een haasje, dat in bladergeritsel
over een sloot sprong, en even roerloos op zijn achterpoten met gespitste oren in het
midden van de allee bleef zitten, deed hem als onder een schriktrilling beven. En
zonder ze met een woord te verklaren, voelde hij dadelijk al zijn emoties in haar
teruggalmen en natrillen, als onder de aanraking van een magnetische stroom. Beiden
waren doodsbang voor wat nu komen moest.
- Marie,... begon hij heel zacht en teder fluisterend,... maar plotseling hield hij in
en staarde om, als in nuchtere verschrikking.
Daar verscheen de oude heer Loebmuller, aan 't einde van de laan. De slippen van
zijn huisjasje waaiden ongegeneerd rechts en links achter hem na, en hij kwam naar
hen toegeschreden, de strohoed achterover, het lijf een weinig schommelend, een
glimlach op 't gelaat.
De charme was ineens verbroken. Een koele realiteit vernielde de tedere illusie.
Angstig-ontroerd zagen zij hem komen.
Hij merkte niet hun diepe ontsteltenis, hij kwam glimlachend op hen af, en riep
van ver tot Marie:
- Devine un peu qui vient d'arriver?
- Qui vient d'arriver? herhaalde Marie werktuiglijk, met
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schorre stem.
- Ta mère! Elle reste loger ici!
De charme was heel en al verbroken. Met bevende handen ruimden zij hun
schildergerei op, en vergezelden meneer Loebmuller naar 't kasteel.
- Hoe komt mama zo ineens? vroeg zij.
- Zo, je eens opzoeken, en 'n paar dagen hier logeren.
Alfred kon geen woord meer spreken. Het was of plotseling hem 't spraakvermogen
was ontnomen. Het was op 't punt geweest om uit hem los te breken, het had op zijn
lippen gebeefd en gezongen, en nu bonsde 't plotseling dof weer teruggedrongen tot
in 't diepste van zijn ziel, bonzend en schokkend, als iets dat nooit meer zal
ontsnappen.
Hij voelde zich bang, geïntimideerd. Hij voelde zich, zonder te weten hoe of
waarom, als een boosdoener, die een misdaad te verbergen heeft. Hij groette slechts
even de oude mevrouw Bagnolet op 't kasteel, en nam afscheid van Marie, met een
knellende handdruk, zonder zelfs te durven zeggen dat hij de volgende dag terug zou
komen.
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Het hoofd gebukt, de wangen bleek, de wenkbrauwen gefronst, liep hij met haastige
schreden in de schemering naar Far-West terug. En naarmate hij naderde kwam tot
folterens toe over hem 't gevoel van angstige benauwdheid, dat hem dadelijk, nog
vóór zijn eerste woord van liefde, nog vóór zijn eerste liefdekus had aangegrepen.
Het was hem te moede of een ramp hem daar wachtte; en toen hij binnen in zijn huis
was schrikte hij, als van de dood, voor een gesloten enveloppe, die naast zijn bord
op de tafel lag.
Een brief van haar! van Florence! op zulk een ogenblik! Had hij hem dan ‘voelen’
komen, die brief? Was dát de angst van de onbekende ramp, welke zo zwaar op hem
gedrukt had?
Hij durfde hem niet aan te roeren, hij stond er bevend op te staren met verschrikte
ogen, het kwam hem voor als een bedrog, als een verraad tegenover Marie, nu nog
een brief van zijn vroegere vrouw te ontvangen en te lezen. Wat kon zij hem nu nog
wel te vragen of te zeggen hebben? Was alles niet voorgoed sinds maanden tussen
hen uit? Dacht ze wellicht dat hij door haar smeking nog terug zou komen? O! nooit
meer, nooit meer! Of had ze reeds iets gehoord van zijn liefde voor Marie, en kwam
ze daarover haar droefheid, haar klachten en verwijten uitstorten? Hij had de brief
ongeopend weer terug willen sturen, of hem ongelezen in 't vuur willen gooien; maar
tevens voelde hij dat het niet kon, dat het niet mocht. Dát recht toch had ze wel: hem
nog te schrijven. Dát recht had hij zelf haar in handen gegeven, door zijn relaties met
haar weer aan te vangen. En plotseling nam hij moed, en scheurde de omslag open.
Hij las hem eerst in één adem door, in strakke roerloosheid. Toen liet hij 't blad
op tafel vallen, en stond daar even
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onbeweeglijk als een beeld, en bleek als een dode. Maar plotseling begonnen zijn
handen zenuwachtig te beven, en zijn ogen spalkten zich wijd open, als op een
gruwelvisioen gevestigd. Hij nam de brief weer op, en las hem nog eens over, de
linkerhand op zijn bonzend voorhoofd gedrukt. Toen viel het blad weer neer, terwijl
hijzelf, als onder een slag, op een stoel ineenzakte.
Florence schreef hem dat zij moeder zou worden!...
Het werd opeens heel kalm en stil in hem, een kalmte als van dood. In één grote,
plotselinge openbaring, nog vóór hij iets van zijn gevoelens en gewaarwordingen
kon ontleden, begreep hij dat hij onherroepelijk verloren was. Het was een zó absolute,
onoverkomelijke zekerheid, dat hij zich haast niet voelde lijden. Hij zag de toestand
in, zó kristalhelder in al zijn narigheid, dat het eensklaps om hem heen werd als een
eindeloze lege ruimte, zonder atmosfeer noch leven...
Florence zou moeder worden!... Eerst had ze getwijfeld; maar nu, na ruim drie
maanden, kón ze niet langer twijfelen... Dat schreef zij hem, en vroeg hem wat er nu
van haar moest worden.
Hij vloog eensklaps op, holde even door de kamer, bleef roerloos stilstaan vóór
de muur, strak starend, als een gek.
- Wat moet ik doen? Wat moet er van mij worden? Vraag dát liever! kreet hij dof.
En hij poogde te denken.
Met Marie afbreken en weer tot Florence komen!... Daar dacht hij even ernstig
over na. Maar hij stelde zich de wanhoop van Marie voor; en weer begon hij als een
gek door de kamer te hollen. Zijn laagheid, zijn bedrog, zijn schande, zijn vernedering,
o, was dát dan alles wat ze nog van hem zou kennen? Moest dát de uitkomst zijn van
hun mooie, hoge, ideale liefde, van het edelste en verhevenste dat mensen voor elkaar
en voor de grote schone wereld konden voelen? Hij schudde walgend het hoofd, en
weer zakte hij neer op een stoel en zonk weg in verre droeve mijmeringen, als van
lang verleden tijden.
Een kind van haar!... Hij had het steeds zo vurig gewenst, als 't enigste wat zijn
bedreigd geluk nog had kunnen red-
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den; en nu zou 't eindelijk komen, nu 't te laat was en niets meer brengen kon dan
rouw en wroeging. Zijn kind!... Zou het wel 't zijne wezen?... Ja, dat wist, dat voelde
hij. Daar twijfelde hij geen ogenblik aan. Hoe kon hij dan nog aarzelen! Zag en
voelde hij dan niet ineens, zonder de minste weifeling, heel duidelijk zijn plicht?
Zijn plicht tegenover het kind?...
Zachtjes werd er aan de deur geklopt.
Hij schrikte ervan op met een gil, als onder een dreunende bons..
- Entrez! riep hij met schorre stem en verwilderde ogen. Het was de meid die
vragen kwam of ze 't diner mocht opdienen. Zij had al tweemaal gebeld.
- Nee, dank je, Justine, ik zal niets eten, ik heb geen trek.
- Niets, meneer! Kan ik niets voor u klaar maken?
- Nee, heus niets. Ik voel me niet lekker.
- Ook niets te drinken, meneer?
- Nee, heus niets... En hij zag haar aan met een smekende blik, opdat ze weg zou
gaan.
Zodra hij weer alleen was stond hij op, en ging in de tuin. Hij had behoefte om
alleen te zijn, om te lopen, te rennen, te vluchten voor het spook dat in zijn hersens
woelde. Zelfs de goede Cosaque, die met hem mee wilde, werd door een gebiedend
woord teruggezonden. Hij wilde alleen zijn, alléén zijn, om het met zichzelf, als in
een strijd op dood en leven, uit te vechten.
't Was nacht, een zachte, stil-serene lentenacht met al de sterren aan de donkerblauwe
hemel, en laag over de zwarte bossen aan de horizon een heldergele, scheefhellende
sikkelmaan, die zich in 't kalme water van het meer weerkaatste. Het was zo puur en
heilig kalm alles, en over heel de donkere, slapende aarde zweefde zulk een goede
atmosfeer van vrede en geluk. En in al die kalmte en vrede voelde hij het leven van
die beide vrouwen, wier geluk hij als 't ware in zijn klamme bevende handen hield.
Wellicht sliepen zij nu alle twee, de ene zéker van haar levensheil, al had hij 't grote
woord nog niet gesproken, zachtdromend van de dag van morgen, die hem bij haar
terug zou brengen; de
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andere hopend nog dat het versmaad geluk van vroeger voor haar zou herboren
worden, zacht voelend in haar trillend lichaam het zo vurig tevergeefs verlangde
kind, dat nu onbreekbaar en voor altijd de tere liefdesbanden weer zou aanknopen.
Het kind! het kind!... 't Was of heel kleine, zachte, en toch ijzersterke handjes hem
onweerstaanbaar tot zich trokken. En hij voelde zich hollen van Marie naar Florence,
en telkens schrikte hij van beiden weg, als een dief, als een boosdoener. Het werd
een hallucinatie: zij achtervolgden hem, zij joegen hem na, en hij vluchtte, vluchtte,
als een in 't nauw gedreven, doodgejaagd beest, dat nergens meer een schuilplaats
weet te vinden.
Het werd ijl in zijn hoofd, het tegenwoordige verzwond, en hij leefde terug in het
verleden. Zijn geest kwam eensklaps vol vreemde, onsamenhangende herinneringen
uit lang vervlogen jaren. Hij zag zichzelf terug, heel klein nog, lopend aan de hand
van zijn vader, alle twee in rouwkleren, langs een eenzame weg, tussen een dubbele
rij van schrale, bladerloze populiertjes. Nog zag hij weer de nieuwe zwarte schoentjes
die hij aan had, en zijn hoge zwarte kousen, en zijn kort zwart broekje, waarvan de
onderrand uitkwam beneden zijn zwart overjasje. En hij zag ook het streng gelaat
van zijn vader, heel bleek onder de hoge hoed met zware rouwband. Het was een
grijze, triestige najaarsdag, met krassend geschreeuw van kraaien en
melancholisch-galmend klokkengelui in de lome lucht. Zo gingen zij een heel eind
ver buiten de stad, tot aan een groot kerkhof. Daar, aan de ingang, stil-wachtend in
het heen en weer geloop van vele mensen met kransen en bloemen, stond hun oude
huisknecht, ook gans in 't zwart gekleed, met een grote krans van witte en paarse
viooltjes. Zwijgend overhandigde hij die aan vader, en door de stille alleeën waar
het grint onder de voetstappen zuchtte en kraakte, kwamen zij aan 't graf van moeder.
Nog zag hij zich naast vader op het harde stenen bankje knielen, en hij herinnerde
zich stille voorbijgangers in rouwkleren, die met ontroerde ogen naar hem omgekeken
hadden...
Hij zuchtte, en droevig kwamen andere herinneringen zijn geest bezoeken.
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Hij was een jaar of achttien oud en alleen wandelde hij op een winterzondag buiten,
langs besneeuwde lanen tussen donkere bossen. Het weer was nijpend koud, en in
een hemel als staal ging de zon, roodgloeiend als een bol zonder stralen, achter het
naakt gewirwar van heel verre bomenkruinen onder. Twee mannen, zwart als
kabouters op 't wit van de sneeuw, kwamen door een brede laan naar hem toe. Hun
schouders waren opgetrokken van de kou, de kragen van hun korte, schrale buisjes
stonden overeind, en hun bontmutsen waren tot over hun oren getrokken. De een
droeg over zijn schouder een lange dunne stok, en aan de hand van de tweede hing
een soort langwerpig houten kooitje, waarin, achter traliewerk, vogeltjes gevangen
zaten.
Hij had de mannen even opgehouden om naar de vogeltjes te kijken. Zij zaten,
verschillend van kleur en van grootte, met scherpe snaveltjes en helder glinsterende,
ronde oogjes, achter de beroeste tralieluikjes. Zij zagen er zo aardig en zo wakker
uit ondanks hun gevangenschap, als waren zij daar maar eventjes komen rusten, niets
wetend van het droevig lot dat hun beschoren was. En iets in zijn ziel had hem tot
de tranen ontroerd, en hij had aan de mannen gevraagd om de beestjes te kopen. Tot
zijn laatste cent had hij ervoor betaald, en ze dan alle, tot de verbazing en
verontwaardiging van de mannen, de vrijheid gegeven. Met piepend vreugdegetjilp
had hij ze hoog in de ijzige lucht zien verdwijnen en zelf was hij het lange eind tot
aan de stad te voet teruggekeerd, daar hij geen geld meer had om met de trein terug
te keren.
En weer werd deze herinnering door een nieuwere verdrongen, en dan nog kwamen
er andere en steeds meer als snel voorbijvliegende glanspunten en schimmen van
een gans verleden. En over alle lag iets als een waas van zachtheid en verzoening,
als 't ware iets dat pleitte voor de goedheid van zijn hart en voor de zuiverheid van
zijn geweten, en droevig in hem klaagde en weende, omdat hij zelf de ware
levensvreugde en vrede nooit gekend, en, in plaats van al het goed bedoelde, eindelijk
zoveel kwaad gesticht had.
Werktuiglijk, met zwaar-gebogen hoofd en weifelende schre-
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den, als van een slaapwandelaar, keerde hij weer naar huis. Een weemoedige berusting,
een matte stilling, als van tijdelijk niet meer denken noch voelen, verdoofde en
bedwelmde nu de scherpte van zijn smart. De meid was reeds naar bed, hij wenkte
Cosaque met zich mee, en ging zich stil opsluiten, boven op de ruime kamer, zijn
vroegere slaapkamer, die hem nu tot atelier diende, en waar zijn grote schilderijen
stonden. Hij stak er al de lichten aan, en lange tijd in onbeweeglijke houding op een
brede divan uitgestrekt, bleef hij naar de vrucht van al zijn arbeid staren.
Hij staarde, hij staarde,... en vóór zijn triestige geest zweefde in visioenen de pracht
van alles wat hij daar verwerkt had. Het omringde hem als met een stralenkrans van
glorie, het zweefde naar hem toe als in fonkelingen van licht en in walmen van geuren;
het kwam zich fris en liefelijk aan hem vertonen, zoals hij het uit zijn genie geschapen
had. Lentefrisheid en zomerweelde, najaarspracht en winterdood, bij ochtenden en
avonden, hij had het alles meegeleefd in volle harmonie, en er hartstochtelijk van
genoten, en er soms folterend door geleden. Hij had het gezien en gevoeld, het had
in hem getrild en tot tranen hem bewogen. En als een tweede schepping van ware
Natuur was 't uit zijn gelouterde ziel en lichaam weer ontstaan. Dát alleen nog was
goed in hem. Alleen dát zou van hem overblijven. Het was goed, en zacht, en mild,
als de milde en zachte Natuur zelf die hem geïnspireerd had, die hem, als een
onwetend kind, al haar weelderige schatten had leren kennen...
Lang, lang, eindeloos lang bleef hij staren. De uren vervlogen in bespiegelende
eenzaamheid en stilte; de hond lag in een kringetje gerold te slapen op een sofa; en
steeds staarde, staarde hij, alsof hij zich ter dood verstenen zou in staren... De lichten
verminderden, de grote schilderijen weken langzaam, als door rouwfloersen omsluierd,
in een vaag schemerduister terug. En buiten, in de lentenacht, begon eensklaps een
nachtegaal helder te zingen.
Hij sloeg de hand aan zijn voorhoofd, als voelde hij hevige pijn, en plotseling
kwamen zijn ogen vol tranen. Zuchtend strekte hij even verwilderd de armen uit, als
naar iets zoekend of grijpend, en keerde zich dan opzij, het hoofd in 't
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kussen, als om te slapen.
Hij had een droom,... een visioen,... een hallucinatie...
Hij droomde dat hij in een oord wandelde, heerlijk als een paradijs. Wondere
tuinen vol bloemen en fonteinen; valleien met zacht kronkelende rivieren, velden
van nooit geziene vruchtbaarheid, horizonnen van goud en blauw op hoge bergen
met bossen van ongeëvenaarde majesteit. En hoe schoon en verrukkelijk het ook was
in de valleien, toch wilde hij hoger en hoger, steeds hoger en hoger, omdat het daar
nóg schoner en heerlijker was. Maar telkens stuitte hij op steile rotsen, en viel terug
in de valleien...
Toen zag hij naast een bloemenveld, onder de schaduw van een hoge boom, een
wondervogel liggen, zoals hij er nog nooit gezien had. 't Was als een reusachtige
zwaan, met glinsterende, licht-azuren veren. Zij scheen te slapen. Haar hoofd lag
omgekeerd onder een van haar blauwe vleugels, en al over de hals en de donzige
veren schitterden, als zoveel uit de hemel neergedaalde dauwdroppels, ontelbare
zacht glanzende opalen...
De vogel ontwaakte en ontplooide met nobel gebaar zijn hemelsblauwe, van
juwelen flonkerende vlerken.
- O, neem mij mee naar de hoogten! smeekte Alfred.
De wondervogel keek hem aan met strakke, menselijk droeve blik, en in zijn ogen
glommen stille tranen.
- Gij zijt van deze aarde, sprak hij zacht, met weemoed.
En plotseling nam hij de gedaante van een vrouw, met een kindje op de arm.
Die vrouw droeg de gelaatstrekken van Florence.
- O, vogel, heerlijke vogel, neem mij mee naar 't hoge, naar 't nobele, naar 't schone!
smeekte Alfred vuriger.
Maar reeds was de glanzende vogel met fonkelende vleugelslagen in de ijle lucht
gestegen, en nog eens keek hij in stille weemoed, als met medelijden, om.
- Gij zijt van deze aarde, zuchtte hij.
En wijl hij hoog in het etherisch pure van de lucht verdween, herkende Alfred het
gelouterde, in ideale sferen zwevende beeld van Marie...
Toen werd hij plotseling wakker.
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- Marie! Marie! schreeuwde hij hardop, in een kreet van wanhoop.
Het visioen was verzwonden, en in nuchtere angst zag hij Florences briefje vóór
zijn voeten liggen.
- O! o! kreet hij.
Hij streek de hand over zijn voorhoofd, stond op, en waggelde, als duizelig.
Het volle zonlicht van een frisse lentemorgen pijlde door de groene latjes van de
neergeslagen jaloezieën, en zijn grote schilderijen om hem heen herleefden. Buiten
zongen schel de vogels.
Hij zakte weer op de divan, de ellebogen op zijn knieën, het hoofd tussen zijn
beide handen.
Lang, in somber-onbeweeglijke houding, bleef hij er zitten staren.
Toen kwam een zwakke glimlach op zijn bleke lippen, en heel zijn lichaam trilde,
als van diepe emotie. De handjes!... nog eens trokken, onweerstaanbaar-sterk, de
kleine, zachte kinderhandjes...
Plotseling stond hij op en keek op zijn horloge.
Acht uur.
Kwart over negen was de eerste trein.
Hij krabbelde haastig enkele woorden op een stuk papier en schelde om de meid.
- Justine, zeg aan Désiré dat hij dit telegram even naar 't station moet brengen.
De meid vertrok.
- Ik ben van deze aarde, murmelde hij bevend, in weemoedig-ontroerd terugdenken
aan het gedroomde visioen.
En stille hete tranen stroomden overvloedig langs zijn wangen...
Toen ging hij zich verkleden.
Tussen tien en elf zou hij bij Florence zijn...
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