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Het Leven van Rozeke van Dalen neemt in Buysses roman-produktie een centrale
plaats in. Het werk ‘rijpte heel langzaam, na veel hooren en zien, na lange
wandelingen in het veld, na veel omgang met boeren en kasteelbewoners’, aldus het
getuigenis van de auteur zelf, die in deze tweedelige roman een aantal thema's en
motieven uit zijn vroeger werk - zowel uit Het Recht van de Sterkste en Schoppenboer
als uit Guustje en Zieneke en Op 't Blauwhuis - weer opnam en tot een geslaagd
geheel wist te verwerken. Ook Rozeke van Dalen wordt, na haar idylle en haar
gelukkig, maar al te kortstondige huwelijk met de tengere Alfons, het slachtoffer van
‘het recht van de sterkste’, hier vertegenwoordigd door de knecht Smul, evenals Jan
uit Schoppenboer een harde werker, maar een woesteling die, na de dood van Alfons
op de hoeve onmisbaar geworden, zijn meesteres verkracht, waardoor deze zich ten
slotte verplicht ziet met hem een noodhuwelijk te sluiten. Dat wordt dan de diepste
vernedering voor de reeds zo zwaar beproefde Rozeke, die hier a.h.w. het levend
symbool wordt van het vertrapte Vlaanderen. Naast de boerenbevolking, de dokter
en de onderwijzer is ook de ‘wereld van het kasteel’ in de roman aanwezig, maar
deze wordt niet, zoals in Het Gezin van Paemel, in een louter ongunstig daglicht
gesteld. Jonkvrouw Anna, Rozekes vriendin, is een innemende verschijning. Zij zal,
in weerwil van haar stand en fortuin, evenmin gelukkig zijn. Bedrogen en verlaten
door de man die ze liefheeft, zal ze wegkwijnen van verdriet.
Toen de roman reeds gedeeltelijk in Groot Nederland was verschenen, schreef
Buysse aan Van Dishoeck, die van hem zopas de bundel In de Natuur had
gepubliceerd en tot 1918 zijn geattitreerde uitgever zou blijven: ‘Nu meen ik u wel
te
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mogen verzekeren dat de vervolgen niet minder zullen zijn dan het eerste gedeelte,
hetwelk de gunst genoot in uwen smaak te vallen. 't Is een verhaal met veel kleur en
afwisseling, - en, volgens mijn eigen idee - doch ik kan mij vergissen - moet het ook
wel het beste werk worden dat ik geschreven heb. Realistische trekjes zullen er nog
wel hier en daar in voorkomen, maar niet erger dan wat u reeds geproefd hebt, en,
in geen geval, moedwillig aangebracht, maar steeds intiem en om zoo te zeggen
noodzakelijk en logisch ontstaande uit den grond van het gegeven zelf’. Een viertal
weken later, op 15 augustus 1905, voltooide Buysse de roman op zijn buitengoed te
Afsnee.
Bij zijn verschijnen in boekvorm, het jaar daarop, werd Het Leven van Rozeke van
Dalen door de kritiek doorgaans gunstig onthaald. Het oordeel van Herman Robbers
was meer genuanceerd: enthousiast over de ‘kleur’, was hij het veel minder over de
‘afwisseling’, waarnaar Buysse wellicht iets te opzettelijk had gestreefd, klaarblijkelijk
om niet in de ‘fouten’ van Het Recht van de Sterkste te vervallen en ook omdat zijn
visie met de jaren milder en meer geschakeerd was geworden. ‘Dat is weer een echte
Vlaamsche roman!’, schreef Robbers: ‘In de eerste plaats boeiend, pakkend verteld,
kleurig en fleurig en frisch geschreven, belangrijk uit ethnografisch oogpunt, en
warm van gevoel. Maar... wat een mengsel... van kras realisme en romantiek, van
naïef sentiment en bezadigde wijsheid, van ouderwetsche intrige-vinding en
nieuwerwetsche beschrijvingskracht, van ruwe oubolligheid, vrouwenvereering,
idylle, mystiek, melodrama, álles!...’. De mengeling van realistische, naturalistische
en... romantische elementen is inderdaad kenmerkend voor deze roman, waar de
lijdensweg van Rozeke in het tweede deel - naturalistische mishandelingsscènes naar ‘romantisch’ recept gecompenseerd wordt door het roemloze einde van Smul
en vooral door het laatste hoofdstuk, waar de ontroering de auteur ineens te machtig
werd. Zo eindigt dan deze roman in een sfeer van serene, bijna religieuze wijding.
Niettegenstaande deze zachte, tedere slotbiadzijden is Het Leven van Rozeke van
Dalen toch in de eerste plaats als realistische ‘boerenroman’ of liever ‘buitenroman’
te waarde-
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ren. Hij bevat tonelen die zo uit het leven gegrepen zijn en typen - en hierin ligt juist
de grote kracht van Buysse - die we werkelijk zien en... horen, zoals die boer Dons
met zijn onmogelijk verhaal over een ‘kasteelhond’, onverstoorbaar in zijn
zelfgenoegzame dwaasheid, met zijn telkens terugkerend: ‘Moar loat mij ne kier
veurt vertellen’ als enig antwoord op de naïeve, maar eigenlijk toch wel pertinente
opmerkingen van Rozeke. Want het ontbreekt dit eenvoudig boerenmeisje noch aan
doorzicht, noch aan moed, noch aan fijngevoeligheid, en op het zuiver menselijke
vlak is ze volstrekt de gelijke van haar adellijke vriendin, ook een van de mooie
vrouwenfiguren uit Buysses werk.
De roman verscheen in 1906 in boekvorm met een fraaie bandtekening van Herman
Teirlinck, zo volkomen in harmonie met de geest van het werk, dat is uitgegroeid
tot een hymne aan het Vlaamse boerenmeisje, Buysses [enige?] grote liefde. Niet
ten onrechte noemde hij deze roman ‘Het Leven’ van Rozeke van Dalen. Het gaat
hier inderdaad om een soort vita, een hagiografie bijna, waarin Buysse heel zijn geest
en zijn hart, heel zijn kunnen en pogen heeft gelegd, een werk dat hij dan ook heeft
opgedragen aan het wezen dat hem het dierbaarste was, zijn moeder, die hem tevens
van het begin af aan in zijn literaire ambities had gesteund. Buysses volgende roman,
't Bolleken, werd, naar hijzelf aan André de Ridder meedeelde, ‘in één minuut
geconcipieerd, bij de begrafenis van een buitenviveurtje, en eenige dagen later
aangepakt’. Het verhaal begint inderdaad met de dood van Nonkelken, die van ‘'t
bolleken’ is gestorven, 't bolleken nl. dat hij in zijn slokdarm voelde en maar niet
kon naar boven krijgen, zodat het uiteindelijk de oorzaak zou worden van zijn dood,
aldus de versie van Nonkelken zelf, die weldra ook door de dorpsbewoners wordt
overgenomen. Hoe dat alles gebeurt, wordt ons door de auteur zelf op zijn eigen
onnavolgbare wijze duidelijk gemaakt in de eerste bladzijden van deze knap
geconstrueerde buitenroman, die bij zijn verschijnen in 1906 door Van Deyssel en
Robbers op uitbundige wijze werd begroet en ook nog bij zijn herdruk als pocket in
1959 niets van zijn frisheid bleek te hebben ingeboet.
Het thema dat hier wordt uitgewerkt, de neerdrukkende en
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afstompende banaliteit van het dorpsleven, had Buysse al veel vroeger gestalte
trachten te geven in het tweede nooit voltooide deel van de onuitgegeven roman De
Levenskring, die als een voorstudie van Sursum Corda! kan worden beschouwd. Het
wordt hier geïllustreerd door de levenswijze van de dorpsnotabelen, die raak worden
getypeerd in hun pittoreske onbenulligheid, hun sociaal conformisme en bekrompen
materialisme, en a.h.w. gedemonstreerd aan de hand van de lotgevallen van meneer
Vital, neef en enige erfgenaam van Nonkelken, die na de dood van zijn oom zijn
studies in de rechten onderbreekt en zich op de buiten komt vestigen. Hij woont er
voortaan in ‘'t kasteelken’, de ruime woning van Nonkelken, dat we ook thans nog
te Nevele in zijn oorspronkelijke staat aantreffen ‘heel alleen aan 't uiteinde van de
lange straat, daar waar de steenweg zich in tweeën splitst, rechts en links, naar andere
dorpen’. Hij neemt zich ernstig voor niet in de fouten van zijn oom, ‘l'alcool et
Flavie’, te vervallen, maar zal daar niet in slagen, want langzamerhand en haast
onmerkbaar zal hij door zijn boerse omgeving, door overmatig eten en drinken, naar
omlaag worden gehaald en zijn bestaan ten slotte zien ontaarden in een geesteloos
vegeteren. Na een mislukt aanzoek tot een adellijke jongedame, huwt hij het gezonde,
ongecompliceerde en van alle cultuur verstoken natuurkind Eleken, de dochter uit
De Groene Linde, van wje hij vergeefs een ‘stadsjuffrouw’ tracht te maken. Door
een ongelukkig experiment in de dorpspolitiek van zijn vrienden vervreemd, zal hij
volledig aan de drank verslaafd geraken en evenals zijn oom, maar veel jonger, van
‘'t bolleken’ sterven.
Buysse heeft het lot van meneer Vital als een spiegel aan zijn Vlaamse lezers
willen voorhouden. Dat toch is de betekenis van de opdracht ‘Aan mijn landgenoten’,
door hem op het laatste ogenblik aan de roman toegevoegd. Ze wekte hevige
verontwaardiging bij een aantal critici, die er een belediging in zagen aan het adres
van de Vlamingen. De auteur heeft heel wat moeite gehad zijn Vlaamse lezers ervan
te overtuigen dat dit nooit zijn bedoeling is geweest. ‘Met die opdracht bedoelde ik
al mijne landgenooten niet’, verklaarde hij in 1909 aan De Ridder. ‘Maar’, voegde
hij hieraan toe, ‘'t blijft
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een bewezen feit dat hier meer dan elders het volk houdt van goed leven, van
feestvieren, van drinken en van eten; de Vlaming is meer bonvivant dan 't zij welk
ander landsman, althans is de genotstrek meer geaccentueerd bij hem. En die
zinnenkarakteristiek ligt overigens in de traditie: onze schilders hebben ze algemeen
verheerlijkt. Ik durf echter niet beweren dat ze algemeen en overal overheerschend
bestaat. Ik heb niet de minste vijandige bedoeling gehad met het aanhechten dier
opdracht: ik heb een feit dat ik als onloochenbaar aanzie geconstateerd en in zooverre
Het Bolleken als een spiegel gegeven’. En twintig jaar later zal hij het nog nodig
vinden uitdrukkelijk te verklaren dat bedoelde opdracht enkel als een boutade was
te beschouwen.
De diepe bewogenheid in Het Leven van Rozeke van Dalen heeft in 't Bolleken
plaats gemaakt voor de satire en de persiflage, die echter nooit log of al te nadrukkelijk
worden. Maar deze lichtheid van toets wordt geen oppervlakkigheid, de ironie blijft
van goed allooi en de hekeling vervalt niet tot karikatuur. De auteur treedt er eerder
op als geamuseerd toeschouwer die zich van de vertrouwde omgeving distancieert,
ze met een ietwat superieure glimlach bekijkt, maar zonder boosaardigheid voor ons
oproept. De dorpsnotabelen worden wel scherp getekend, maar niet antipathiek
voorgesteld. Ze ondergaan nu eenmaal de invloed van het geestdodende milieu waarin
ze leven en waaraan zelfs een sceptisch stedeling met een zekere ontwikkeling als
meneer Vital zich niet zal kunnen onttrekken. En toch is de indruk die we in deze
roman van het buitenleven opdoen niet louter negatief, want boven het bekrompen
gedoe der mensen bloeit de natuur open in al haar kleur en heerlijkheid. Er zit verder
vaart en verscheidenheid in dit verhaal, waar het romantischsentimentele vrijwel
geheel ontbreekt en de auteur ook zijn neiging naar een zekere wijdlopigheid heeft
weten te onderdrukken: kwaliteiten die het succes van 't Bolleken bij het Vlaams
lezerspubliek in de laatste jaren verklaren: vijf herdrukken tussen 1959 en 1967.
Een aftakelingsproces van enigszins andere aard wordt in Het Volle Leven [1908]
beschreven. In feite gaat het hier om een gegeven dat reeds door Buysse vier jaar
daarvoor
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was behandeld in de korte novelle Jocquier en zijn Lief, maar wellicht kunnen we
nog hoger terugklimmen en wel tot een onuitgegeven werk, dat reeds veel vroeger
[januari 1886?] werd voltooid, maar waarvan enkel het zeer melodramatische slot is
bewaard. Hoe dan ook, met Het Volle Leven bevinden we ons weer bij de aristocratie
die op het platteland verblijft, maar in tegenstelling met Op 't Blauwhuis, door Buysse
zelf niet ten onrechte ‘een boek van zachtheid, frischheid en geloof’ genoemd, hebben
we hier te maken met de eerder triestige exploten van een verwend, tiranniek en
gedegenereerd kereltje, Odon Dudemaine, die het zijn ouders en omgeving op allerlei
manieren lastig maakt, helemaal aan lager wal geraakt en uiteindelijk loon naar
werken ontvangt. Ook hier weer het motief van de verhouding van de ‘held’ van de
roman met een meisje beneden zijn stand, zoals in 't Botleken de dochter uit een
kleine herberg, waarmee hij echter hardnekkig weigert te trouwen, ook als hij, na de
dood van zijn ouders, daar de gelegenheid toe krijgt. In de vader van Odon wordt
een enigszins karikaturaal portret geschetst van een dilettant-kamergeleerde die
bezeten is door de gedachte in een algemene synthese de complete
wordingsgeschiedenis van het ganse heelal te schrijven. De titel van dit monumentaal
werk, La Genèse Universelle, dat een rol speelt tot in de laatste bladzijden van de
roman, werd ontleend aan een bijzonderheid uit het leven van Zola, die Buysse zelf
in zijn studie van 1904 vermeldt. We lezen daar nl. dat de jonge Zola ervan droomde
datzelfde allesomvattende onderwerp te behandelen in een ‘kolossale lyrische trilogie’.
De roman werd, zoals Buysse in maart 1909 aan Van Dishoeck schreef, ‘zeer
verschillend beoordeeld’ en behoort niet tot zijn beste werk. De karakteruitbeelding
en psychologie is soms melodramatisch en onvoldoende verantwoord en de
tijdsbehandeling, in een hoog tempo versneld vooral naar het einde van de roman
toe, is eerder onevenwichtig te noemen. Hiertegenover staan echter de gedetailleerde
natuurbeschrijvingen die het gebeuren omlijsten en die, zoals meestal bij Buysse,
wél geslaagd zijn en zelfs indrukwekkend worden waar de natuur rust en bezinning
biedt voor de overspanning en gevoelsverwarring der gekwelde personages.

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

XV
Het Ezelken. Wat niet vergeten was daarentegen, brengt een nieuw hoogtepunt van
typeringskunst. Het boek verwekte bij zijn verschijning in 1910 heel wat deining bij
katholieke critici omdat Buysse het had aangedurfd in deze roman een dorpsgeestelijke
te laten optreden met maar al te menselijke gebreken en zelfs zou hebben gesuggereerd
dat hij met zijn meid een verhouding zou hebben gehad. Wie de tekst zelf aandachtig
en zonder vooringenomenheid leest, zal echter tot de conclusie komen dat dit niet
het geval is en ook moeilijk kan zijn, omdat het Buysse er hier niet om te doen was
een dorpspastoor in een twijfelachtig daglicht te stellen of verdacht te maken maar
wel het verhaal te brengen van een aanvankelijk eerder kribbige oude vrijster, die
dan in feite slechts een ‘cœur simple’ blijkt te zijn, een zielig schepsel dat uiteindelijk
het slachtoffer wordt van de eigen offervaardigheid. Wanneer ze als huishoudster
van haar broer, die pastoor van het dorp is geworden en die zij hartstochtelijk vereert,
door de jonge meid Céline stilaan wordt verdrongen, zal juffrouw Constance een
toevlucht vinden bij juffrouw Toria Schouwbroeck, het type van de echte kwezel,
door Buysse met veel verve getekend, maar in zijn ridiculisering toch net iets té
karikaturaal. De dorpssfeer zelf echter is meesterlijk weergegeven en ook de verdere
avonturen van juffrouw Constance, die weldra de ‘creatieve’ spotlust van de
dorpsbewoners opwekt en voortaan ‘het ezelken’ wordt genoemd, zijn met een fijne
zin voor typerende, vooral lachwekkende eigenaardigheden verteld, met dat mengsel
van ironie en deernis dat kenmerkend is voor Buysses later werk. Inmiddels had de
thans vijftigjarige auteur een indrukwekkend œuvre tot stand gebracht dat echter in
Vlaanderen zelf weinig weerklank had gevonden of er zelfs vijandig was onthaald
geworden. Het Gezin van Paemel was er weliswaar met veel bijval opgevoerd en in
de enkele [socialistische] bibliotheken waar ze voorhanden waren werden zijn boeken
druk uitgeleend, maar de verkoop van zijn werken in Vlaanderen wilde maar niet
vlotten en bleef meestal onbeduidend. In juni 1905 schrijft hij schamper aan Van
Dishoeck: ‘Vlaamsche leeuwen drinken en brullen; maar boeken koopen!... dat is
wat anders’.
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Hij schijnt zich in die jaren bijzonder geërgerd te hebben over Hugo Verriest, ook
in Nederland en in vrijzinnige kringen een graaggehoord causeur, en bekloeg er zich
in 1910 over dat de ‘sluwe pastoor’ in zijn voordrachten ‘de uitsluitende genialiteit
van het viertal Gezelle - Verriest - Rodenbach - Streuvels’ verkondigde en zijn werk
systematisch miskende. Hij ging zelfs zover onder de Twintig Vlaamsche Koppen
van Hugo Verriest ook zijn ‘kop’ te gaan eisen.
Voor woorden van waardering die uit Vlaanderen komen, is hij daarentegen
bijzonder gevoelig. Zo schrijft hij in augustus 1905 aan Ary Delen, naar aanleiding
van diens bespreking van de bundel Tussen Leie en Schelde: ‘Hartelijk dank voor
uw zoo waardeerend artikel in Lucifer van verleden week. Ik ben inderdaad nooit
verwend geweest door lof van wege mijn landgenooten, die mij nog steeds erg kwalijk
nemen de harde [misschien wat tè harde woorden, ik erken het] die ik destijds over
de flaminganten [de officieele] schreef. Sinds is er veel veranderd en verbeterd in
de toestanden en wat ik toen schreef zou ik zeker nu niet meer hoeven te zeggen.
Intusschen heb ik steeds kalm en vlijtig doorgewerkt zonder mij ergens aan te storen
en zonder mee te doen aan modelitteratuur of aan iets wat mij in de gunst van 't groot
publiek kon brengen. Die gunst is mij dan ook gespaard gebleven. Het laat mij
doodkalm, want ik werk toch maar voor mijn eigen genoegen en naar mijn eigen
convictie. Maar het doet mij goed, woorden te lezen van waardeering zooals gij er
over mij geschreven hebt [zonder mij te kennen en dus zonder mij te willen vleien]
en daar ben ik u dankbaar voor’.
Vier jaar later zou een waarderende bijdrage van Lode Baekelmans de aanleiding
worden tot een ‘open brief’ van Buysse aan De Vlaamsche Gazet, waarin hij zich in
dezelfde zin uitlaat. Uit datzelfde jaar 1909 dagtekent ook het interview van André
de Ridder, dat van een onverdeelde bewondering voor het werk van Buysse getuigt.
En we zouden aan deze namen nog die van Victor de Meyere kunnen toevoegen, die
reeds in 1904 een Frans essay over hem had laten verschijnen.
We vinden al deze Antwerpse vrijzinnigen terug onder de
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leden van het comité dat einde 1910 het plan had opgevat ‘den Vlaamschen schrijver
Cyriel Buysse, ter gelegenheid van de verschijning van zijn roman “Het Ezelken”
een blijk van bewondering en sympathie te geven’.
Het eigenlijke Huldebetoon, dat aanvankelijk voor 19 februari was voorzien, werd
ten slotte definitief vastgesteld op zondag 9 april 1911. In de voormiddag werd Buysse
op het Antwerpse stadhuis ontvangen. In de namiddag werd te zijner eer in de
Koninklijke Nederlandse Schouwburg een opvoering gegeven van Het Gezin van
Paemel en 's avonds, op de feestmaaltijd, sprak voorzitter Louis Franck de traditionele
toast uit. Hij las ook een huidewoord voor van Maurice Maeterlinck, waarin deze
Buysse karakteriseerde als ‘notre Maupassant, mais un Maupassant qui ignore
volontairement les villes, les casinos, les grandes dames faisandées, les “Bel-Ami”
et les filles. Un Maupassant d'une santé imperturbable et magnifique, un Maupassant
exclusivement champêtre qui ne veut s'intéresser qu'aux choses de la vie qui ne
passent et ne vieillissent point: le ciel, l'eau, les plaines, les saisons, les villages et
les hommes et les femmes qui parlent et pensent encore comme l'eau, les plaines, les
arbres et les astres’, en besloot met de woorden: ‘Toute la Flandre est en lui, vivante
et immortelle’.
Een week later werd Buysse ook te Gent gevierd. Een echt ‘officiële’ hulde schijnt
het echter niet te zijn geweest. Te Antwerpen hadden de katholieken zich afzijdig
gehouden, te Gent blijkbaar ook de ‘orthodoxe’ liberalen, een omstandigheid die
tekenend genoeg is voor de wijze waarop de Buyssefiguur in die jaren werd
beoordeeld.
Datzelfde jaar 1911 kwam de naam van Buysse nog eens in het brandpunt van de
belangstelling te staan door de toekenning van de vijfjaarlijkse staatsprijs aan... Stijn
Streuvels. Toen de uitspraak van de jury, bestaande uit Jan Bols, voorzitter, Willem
de Vreese, Jan Bouchery en Gustaaf Segers, leden, en Charles Lecoutere, secretaris,
bekend werd, besloot het tijdschrift De Boomgaard een soort referendum in te richten,
waarbij een honderdtal letterkundigen verzocht werden hun oordeel te kennen te
geven over de toekenning van de prijs en over het verslag van Prof. Lecoutere, dat
onder-

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

XVIII
tussen in het Staatsblad van 16-17 augustus was verschenen. Zesentwintig antwoorden
werden ingestuurd en werden alle in het september-oktobernummer van het tijdschrift
afgedrukt. De meeste aanvallen richtten zich tegen het uitvoerige maar nogal pedante
verslag van de Leuvense hoogleraar, die het vrij hard te verduren kreeg.
De jury, die in januari 1910 was aangesteld geworden, had niet minder dan negen
vergaderingen nodig gehad om ten slotte op 10 april 1911 - dus precies één dag na
de hulde te Antwerpen - met vier stemmen tegen één, nl. die van Willem de Vreese,
hoogleraar te Gent, - voor de periode 1905-1909, aan de minister de bekroning voor
te stellen van De Vlaschaard van Stijn Streuvels.
Nu was de taak van de jury ver van gemakkelijk geweest, want in bedoelde periode
waren bijzonder merkwaardige werken verschenen, niet enkel van Buysse en
Streuvels, maar ook van Teirlinck, Van de Woestijne en Vermeylen. Toch zouden
deze laatste drie naar het oordeel van de jury uiteindelijk de vlag moeten strijken
voor ‘twee letterkundigen van groote beteekenis, tusschen wie het pleit zou beslecht
worden, nl. de romanschrijvers C. Buysse en Stijn Streuvels’. Wie dan de verdere
motivering leest, krijgt spoedig de indruk dat extra-literaire consideraties hier de
doorslag hebben gegeven, te meer daar Stijn Streuvels reeds voor de onmiddellijk
voorafgaande periode [1900-1904] was bekroond geworden, en het toch enigszins
voor de hand lag, bij ongeveer gelijke verdiensten, nu eens aan ‘iemand anders’ - in
dit geval Buysse - de prijs toe te kennen.
De niet-bekroonde schijnt de beslissing van de jury nogal filosofisch te hebben
opgenomen. Niet zonder voldoening stelde hij vast dat de hoge onderscheiding hem
slechts op het nippertje was ontgaan - Het Leven van Rozeke van Dalen had het
uiteindelijk tegen De Vlaschaard moeten afleggen -, en hij nam verder een loopje
met de morele bezwaren die door de jury tegen zijn werk waren ingebracht: ‘Meneer
Lecoutere en ook de andere heeren van den keurraad zijn geenszins ingenomen met
de moreele gevoelens van de meerderheid mijner romanhelden. Ik krijg veel zwarte
vegen uit een heele vieze pan. Dat begrijp ik trouwens heel goed en
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dat vind ik ook uitstekend gezien en gevoeld, van het standpunt dat die heeren
tegenover litteraire werken innemen. Ikzelf zou er trouwens nooit aan denken die
zedige heeren mee te nemen naar 't Kasteeltje in “Het Bolleken”, waar Nonkelken
en meneer Vitàl “l'alcool et Flavie” huldigden; noch zou ik hen plaatsen naast de
drie oude vrijgezellen in “Lente”, aan den oever van het Zonneputje, waar het
ontroerend-mooi Léontientje haar bad nam, en nog minder zou ik, met het slecht
vijffrankstuk op zak, hen binnenloodsen in het hoogst verdachte kroegje van juffrouw
Veelhaar, waar Theofielke Schandevel en Deeske Wildeborst zulke ondeugende
geneugten beleefden. Te nauwernood zou ik hen durven vergezellen in de deftige
woning van juffer Toria Schouwbroeck en het Ezelken, bij de gecastreerde poezen
en eenslachtige gedierten...’.
De polemiek rond de toekenning van de vijfjaarlijkse staatsprijs, de viering te
Antwerpen en de talrijke publikaties die er rechtstreeks of onrechtstreeks door werden
ingegeven - het speciale Buysse-nummer van De Week [8 april 1911], het gedrukte
verslag van het Huldebetoon te Antwerpen, de enquête van De Boomgaard en de
studies van Steyns en van Van Puymbroeck -, het heeft er alles ongetwijfeld toe
bijgedragen om de figuur van Buysse in een nieuw daglicht te plaatsen, vroegere
veten en misverstanden uit de weg te ruimen en de kloof tussen de auteur en zijn
Vlaams lezerspubliek te helpen overbruggen. Voor Buysse zelf waren de talrijke
blijken van waardering en sympathie zonder twijfel een morele steun, hoewel succes
of verguizing zijn schrijversarbeid blijkbaar nooit wezenlijk heeft kunnen beïnvloeden.
Met een zekere fierheid had hij nog in januari 1911 aan Van Puymbroeck geschreven:
‘Feitelijk heb ik nooit anders gewerkt dan voor mijn eigen genoegen en voor de
weinigen, die mij zouden begrijpen en met mij meevoelen. Ik meen althans die gave
te hebben, dat ik, dwars door alles heen, mijn eigen zelf gebleven ben, nooit een
oogenblik ontmoedigd door gebrek aan belangstelling van wege 't groot publiek,
nooit een seconde verlokt om, met de verschillende litteraire modes die om de beurt
succes hadden, mee te gaan. Zoo heb ik al mijn kracht uit mijn eenzaamheid moeten
put-
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ten, en toch ben ik geenszins verbitterd door een langen, stillen strijd, waarvan ik 't
harde, en ook het onrechtvaardige, wel eens voelde, maar steeds met het bewustzijn
dat ik levenskrachtig genoeg was om het flink te dragen’.
Hij was er dan ook de man niet naar om zich door de hulde van 1911 van de wijs
te laten brengen en op zijn lauweren te gaan rusten: gedurende de twintig jaar, die
hem daarna nog gegund werden, heeft hij vrijwel ononderbroken verder gewerkt.
Het schrijven was hem met de jaren ook lichter geworden, zodat hij, naast zijn
eigenlijk scheppend werk, in latere jaren meer dan vroeger aan ‘journalistiek’ ging
doen. Tot deze laatste categorie kunnen we ook zijn reisbeschrijvingen rekenen, want
Buysse is tot diep in de zestig een hartstochtelijk reiziger gebleven. Het zijn meestal
notities zonder artistieke pretenties, vlot en onderhoudend geschreven, waar we ook
de mens in leren kennen in zijn gemoedelijke onbevangenheid.
Het was de gewoonte van Buysse de meeste schetsen en novellen die hij regelmatig
in periodieken - van 1903 af in hoofdzaak in Groot Nederland - liet verschijnen
achteraf te bundelen. Zo verschijnen na Van Arme Mensen [1901]: Tussen Leie en
Schelde [1904], In de Natuur [1905], Lente [1907], 'k Herinner mij [1909],
Stemmingen [1911], in 1915 gevolgd door Oorlogsvisioenen. Voor het uitbreken van
de eerste wereldoorlog publiceert hij nog twee romans: De Nachtelijke Aanranding
[1912] en Van Hoog en Laag [1913]. In 1907 was in Groot Nederland onder het
pseudoniem Louis Bonheyden ook nog Levensleer verschenen, een roman die Buysse
in samenwerking met zijn tante Virginie Loveling had geschreven. Hij werd in 1912
onder de ware naam van de auteurs, in boekvorm uitgegeven, ter gelegenheid van
de hulde die toen aan de schrijfster werd gebracht. Vermelden we hier
volledigheidshalve ten slotte de Contes des Pays-Bas, in 1910 te Parijs met illustraties
van Henri Cassiers in beperkte oplage gepubliceerd.
De Nachtelijke Aanranding [1912] haalde Buysse zelf aan als een voorbeeld van
de vlotheid waarmee zijn werk hem nu uit de pen vloeide. Het werk ‘ontstond ineens,
naar aanleiding van een diefstal met doodsbedreiging bij een ouden,
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vrekkigen boer gepleegd’, en werd in vijf weken voltooid. Het is de laatste roman
waarin hij nog eens teruggrijpt op zijn vroege, naturalistische schrijftrant. Het milieu
is dat van Schoppenboer en ook de thematiek brengt een gedeeltelijke herhaling
hiervan, maar de cruditeit van de visie en van de werkelijkheidsweergave is sterk
gemilderd of afgezwakt: de typeringskunst haalt de bovenhand op de sombergekleurde
uitbeelding van de ruwe werkelijkheid. Het gaat hier niet om drie, maar om twee
broers, Ivo en Guustje, respectievelijk getypeerd als een stille, mensenschuwe tobber
en een chagrijnig, mager nijdasje. Beiden zwoegen hun vrijgezellenleven door als
lastdieren en hun ‘triestige, verhongerende vrekzucht’ laat weldra een grote rijkdom
vermoeden. Zij worden dan ook bestolen - in een spannende, plastisch uitgebeelde
scène - en wel door vader en zoon Fnieze, die een herberg bezitten in de beruchte
Zijstraat, waar Guustje, zoals Jan in Schoppenboer, zijn uitspattingsdrift gaat uitleven.
De realistische herbergtaferelen ontbreken echter en evenmin blijkt Guustje een
dierlijke woestaard die zijn uitverkorene met bruut geweld aanrandt: het type van
Reus Balduk in Het Recht van de Sterkste, Jan in Schoppenboer en Smul in Rozeke
van Dalen komt hier dus ‘vermenselijkt’ voor. Als Guustje de dochter van Fnieze
niet kan krijgen en bespottelijk wordt gemaakt, ziet hij van haar af en huwt na een
tijd de meid die bij hen in dienst is getreden. Het feest krijgt een in het œuvre van
Buysse al bijna stereotiep geworden beschrijving, maar anderzijds treedt in de tweede
helft van de roman de merkwaardige figuur van een dorpsfilosoof op. De neiging tot
breedvoerigheid die Buysse hier aan de dag legt verbindt De Nachtelijke Aanranding
met een nieuw omvangrijk romanproject waarmee hij in die periode reeds bezig was.
In zijn interview met d'Oliveira noemde Buysse Van Hoog en Laag, met als ondertitel
Het eerste Levensboek verschenen in 1913, ‘de eerste van een serie van waarschijnlijk
drie romans onder den gemeenzamen titel van “Hoog en Laag”’. Dit ‘Eerste
levensboek’ - de andere twee zijn nooit geschreven - speelt zich af in de onmiddellijke
omgeving van de ‘Molenberg’, waar in datzelfde jaar ook het poëtisch dagboek
Zomerleven ontstond. De tweeledige titel van zijn
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roman verklaart Buysse zelf figuurlijk en letterlijk: hij beschrijft ‘het leven op dit
kasteel en dat kasteel en dat van de dorpsmenschen zoo door elkaar... met de
transformatie die een artiest aan de werkelijkheid geeft... Het grondmotief van dit
boek vereenigt zich met een ander: ik zit hier namelijk hoog op een heuvel en ginder
is nog een heuvel met een kasteel er op en daaronder liggen de menschen van het
dorp hier...’. De wereld van de twee kastelen, met als regeerders de baron en de graaf,
beheerst inderdaad in die mate de dorpsbewoners dat ze er spreekwoordelijk onder
gebukt gaan. En toch wordt die ‘hoge’ wereld van het kasteel in deze roman niet
gehekeld, niet aangeklaagd, zelfs niet bekritiseerd: meer nadruk krijgt hier de
onoverbrugbare sociale kloof door de onderdanige dankbaarheid en afhankelijkheid
van de boerenbevolking in het licht te stellen. Zoals in Rozeke van Dalen verleent
één van de kasteelbewoners, hier jonkvrouw Elvire, hulp aan een uitverkorene van
de ‘onderdanen’, nu het uitzonderlijk begaafde koewachtertje Fonske, die door haar
toedoen tot schilder kan worden opgeleid. Een vermenging van de twee sferen in de
vorm van tedere vriendschapsbanden zoals die tussen Rozeke en jonkvrouw Anna
groeiden is echter onmogelijk: als de fijnzinnige, ietwat naïef-romantische artiestenziel
van Fonske verliefd wordt op de jonkvrouw loopt het uiteraard voor hem op een
teleurstelling uit en hij vindt ten slotte het geluk met een meisje van zijn stand.
Vermeldenswaardig in dit sentimenteel-romantische werk - Buysse schijnt hier wel
rechtstreeks bij de trant van Conscience aan te sluiten - is dat Fonskes ontwakend
‘waardigheidsgevoel als mens’ en kunstenaar mede beïnvloed wordt door een
ontmoeting met Kappuijns, die Buysse hier opnieuw laat optreden, nu om zijn
opvattingen over kunst uiteen te zetten [XVII].
Vrijwel onmiddellijk na het voltooien van het eerste deel van Van Hoog en Laag
zet Buysse zich aan het schrijven van een nieuwe, uitvoerige boerenroman, De Strijd
[1918], die in de eerste plaats kan beschouwd worden als een uitbeelding van het
leven op het platteland. Als zodanig heeft het geheel een overwegend statisch karakter,
veroorzaakt door het volgen van de trage gang van het dagelijkse leven op het platte-
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land, op zijn beurt bepaald door de steeds terugkerende gang van de seizoenen. Deze
sleur wordt enkel verbroken door de hartstochtelijke verliefdheid van baas Florimond
op een wiedster die op de boerderij komt werken en die hij niet kan of wil huwen.
Ze is nl. arm en een dergelijk huwelijk zou betekenen dat de boerderij tussen de
broers en zusters moet verdeeld worden en Florimond meteen zijn rijke boerenleven
vaarwel moet zeggen. Deze felle innerlijke strijd - waaraan de roman zijn titel ontleent
- wordt brutaal afgebroken als het meisje ten slotte een huwelijk met haar vroegere
verloofde verkiest boven de onbesliste en onzekere ‘vrijage’ met haar baas. Het
gebeuren ontwikkelt zich in een soort drieluik. In de eerste fase wordt een idyllische
beschrijving gegeven van het rustige leven op de grote boerderij van het oude boerke
Biebuijck en dan van de ‘gelijkmatige eentonigheid’ van diens nieuwe levenswijze
en omgeving in het dorp. Het tweede deel omvat afwisselend een reeks
momentopnamen uit het leven in het kleine renteniershuisje van de oude boer en
boerin - met telkens opnieuw een stereotiepe typering van de dorpsbewoners, gesteund
op een sterk opvallende herhalingstechniek -, en van het leven op de boerderij, nu
beheerd door Florimond en zijn zuster Reinilde. Naast de belichting van de inwendige
conflicten van de jonge boer betekent het naderen van de oorlog, aangekondigd via
brieven uit Amerika, een nieuw en dreigend element in de ontwikkeling. In het derde
deel ten slotte worden de allusies op de nakende oorlog werkelijkheid. Florimond
gaat na zijn persoonlijke nederlaag op zijn beurt in het dorp een renteniersbestaan
leiden met zijn zuster en de boerderij wordt overgenomen. In de allerlaatste bladzijden
wordt nog de overrompeling door de vijand beschreven. Typisch hierbij is wel dat
de oorlog niet in zijn algemene betekenis, maar in zijn onmiddellijke uitwerking
wordt uitgebeeld, in de totale omwenteling nl. die hij in het dagelijkse leven van het
dorp teweegbrengt. Florimond ten slotte, hevig geschokt door gruwelijke berichten,
trekt naar zijn gehucht, vindt er de boerderij vernietigd en wordt er door Duitse
soldaten doodgeslagen.
De Strijd werd, zoals Buysse zelf in een Voorwoord mee-
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deelt, ‘geschreven gedurende de lentemaanden van het jaar 1914 en tijdens de eerste
weken van de oorlog’ en werd, met het midden november 1917 toegevoegde
‘Voorwoord’, begin 1918 in Groot Nederland opgenomen. Het lag aanvankelijk niet
in zijn bedoeling de roman ook in boekvorm uit te geven, maar uit een brief van 25
maart 1918 aan Van Dishoeck blijkt dat hem door een ‘bekende firma’ [Nijgh & Van
Ditmar] bijzonder gunstige voorwaarden werden aangeboden zodat hij toch tot
publikatie besloot. Van doorslaggevende betekenis hierbij was zijn ‘slechte en
benauwde financieele positie’, die ‘bedenkelijk genekt’ was door de
oorlogsomstandigheden, zodat hij naar nieuwe bronnen van inkomen diende uit te
zien. Buysse aarzelde echter lang: het boek dat een beeld tracht te geven van het
‘Vlaanderen der heldere geluksdagen, het geliefde, rijke, schone Vlaanderen, dat
eenmaal wàs’ ligt in 1918 reeds ver van hem.
Zoals in deel I werd opnieuw de laatste, door Buysse zelf nog verzorgde druk, als
grondslag voor de teksten genomen, d.w.z.: Het Leven van Rozeke van Dalen, de
derde druk, Bussum, C.A.J. Van Dishoeck, 1927; 't Bolleken, de derde druk, Bussum,
C.A.J. Van Dishoeck, 1928; Het Volle Leven, de tweede druk, Bussum, C.A.J. Van
Dishoeck, 1922; Het ‘Ezelken’. Wat niet vergeten was, de derde druk, C.A.J. Van
Dishoeck, 1925; De Nachtelijke Aanranding, de tweede druk, Bussum, C.A.J. Van
Dishoeck, 1924; Van Hoog en Laag. Het eerste Levensboek, de tweede druk, Bussum,
C.A.J. Van Dishoeck, 1930; De Strijd, de eerste uitgave, Rotterdam, Nijgh & Van
Ditmar, 1918.
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Het leven van Rozeke van Dalen
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Eerste deel
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I
De klok, in 't keukentje, riep ‘koekoe’, één keer. Alfons werd half wakker. Hij vroeg
zich even, in onduidelijk denken, af, of het soms reeds de echte vogel buiten was,
en niet de klok. Hij kon 't niet ophelderen; hij sliep dadelijk weer snurkend in.
Toen scheen het hem dat iemand aan zijn venster tikte, en dat een welbekende
stem zijn naam riep. Hij wilde opstaan en gaan kijken, maar de slaap van
zwaar-drukkende vermoeidheid hield, als met duwende vingers, zijn oogleden dicht,
en doofde de inspanning van zijn geest in soezing weer uit.
Toen hoorde hij het eindelijk heel duidelijk: het driemaal bonzen op zijn
vensterraam, en de stotterstem van boer Kneuvels, zijn baas, die riep:
- A... Alfons... 't es ien! Toe,... ge... ge moet opstoan! Opeens was hij klaar wakker
en wipte uit zijn bed.
- Zij-je 't gij, boas? riep hij werktuiglijk. En meteen, waggelend op zijn nog onvaste
benen, was hij bij het raampje en trok het open.
De heerlijk frisse zomernachtlucht woei hem als een adem van jong leven in 't
gezicht, en vulde met een gulle teug van nieuwe krachten zijn benauwde longen.
- Ghááá!... zuchtte hij, diep ademhalend. En in de duisternis zag hij de boer daar
buiten staan, een donkere, vaag omlijnde gestalte, tegen zwartblauwe, flonkerende
sterrennacht.
- Dag Al... Alfons, hakkelde de boer. - Goe... oe were te wege. Wi... ilt... gij de
Van Doalens goan roepen, 'k zal ik o... om d'ander goan?
- Joa ik, boas, antwoordde Alfons, die zich reeds aan 't aankleden was.
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Hol en luid klonken hun stemmen in de holte van de nacht. Als een donkere schaduw
trok de boer zich terug, en helderder flonkerden in 't vierkant van het open raampje
de levend-tintelende sterren aan het donkerblauw uitspansel. Alfons stak 't hoofd
naar buiten. De boer was reeds onzichtbaar. Heel in de verte blafte dof een hond.
Alfons rilde en hoestte even van de frisse lucht, en sloot weer dicht het raampje.
Hij stak een nachtpit op en kleedde zich verder aan. Naast zijn kamertje was dat van
zijn oude moeder. Stiller ging hij nu te werk om haar niet te wekken. Maar zij hoorde
hem toch, en haar stem klonk lijzig en klagend als die van een zieke:
- Zij-je 't gij, Fons?
- Joa ik, moeder.
- Hèt den boer om ou geweest?
- Joa hij, moeder.
- Hoe loat es 't?
- Koart noar den ien; sloap moar gerust veurt.
- Zilt-e de deure goed op slot doen?
- Joa ik, moeder, ge meug gerust zijn.
- Ge moet zeker om de Van Doalens goan?
- Joa ik, moeder.
Hij hoorde een zucht en een gekraak van 't bed, waarin ze zich scheen om te keren.
Hij was aangekleed, nam zijn klompen in de hand om geen lawaai te maken, blies 't
lichtje uit, verliet zijn kamertje en opende in de duisternis de voordeur. Een stil geruis
van ritselende bladeren, zacht-zijig schuivend door elkaar onder de ademtocht van
een windje dat nergens vandaan scheen te komen, zweefde als een heimelijk gefluister
door de hoge kruinen van de nabije popels; en ergens in de buurt kraaide plotseling
schel een haan. Hij kraaide een tweede maal. Toen weer de grote, donkere,
sterrenflonkerende stilte, en heel, héél in de verte 't hol geblaf van waakhonden met
zware stemmen. Alfons trok de deur op 't nacht-slot en stak de sleutel in zijn zak.
Geen schim van dageraad was nog in 't oosten te bespeuren. Het was de volle,
stille zomernacht met zijn miljoenen en miljoenen aan de somber-blauwe hemeltrans
flonkerende sterren, en heel laag op de horizon een scheef-hellende sik-
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kelmaan, die langzaam aan, van gloed verdovend, in het westen aan 't verdwijnen
was.
Met vlugge schreden, de kraag omhooggetrokken en een weinig huiverend, liep
Alfons langs het smalle kronkelpaadje naar de brede, mulle zandweg. De zware
popels om zijn huisje suisden hem nog even dromerig na, en dadelijk was hij in 't
volle veld, tussen de rechts en links golvende, rijpende korenvelden. De hoge halmen,
over het paadje gebogen, gleden hem met de klam-kille streling van hun bedauwde
aren over de handen en 't gezicht, en zij geurden zoet en fris naar landelijke
heerlijkheid.
Hij dacht aan Rozeke. Gisteren, en ook al de laatste vorige dagen had hij aan haar
gedacht, omdat hij wist dat hij haar nu terug zou zien, dat hij één dag, een ganse volle
dag met haar zou mogen doorbrengen. Maar een ontstemmend gevoel fronste
plotseling zijn wenkbrauwen: er was er nóg een die naar haar verlangde en haar de
ganse dag zou zien: Smul, boer Kneuvels' paardeknecht!
Hij bromde iets tussen zijn tanden en vlugger nog, als in gejaagde haast, liep hij
door. Hij voelde reeds de nachtelijke frisheid niet meer en sloeg de kraag van zijn
wambuis weer over. Smul,... dat was de vijand; hij kon hem niet uitstaan. Telkens
wanneer hij een dag op de hoeve kwam werken, moest hij zich met wilskracht
bedwingen, of het zou tot een uitbarsting, tot een vechten gekomen zijn. Dat was nu
al vanaf die kermisdag, twee jaar geleden, toen Smul zolang met Rozeke gedanst
had. Zij had niet bepaald durven weigeren met hem te dansen, zij wou het alleen
maar heel kort maken; doch eenmaal in zijn bezit had hij haar niet meer losgelaten,
haar met geweld doen meedraaien, oneindig lang, tegen haar zin, tot zij eindelijk
niet meer kon, en huilend, in zwijm bijna uit de armen van de woestaard in elkaar
gezakt was. Hij, Alfons, was dreigend in het midden gekomen, had hem met geweld
het meisje, - bijna zijn meisje - uit de handen willen rukken; maar Smul was veel
sterker dan hij, en weinig had 't gescheeld of het liep uit op een gevecht waarin Alfons
zonder twijfel een deerlijke nederlaag zou geleden hebben.
Hij joeg die nare herinnering van het verleden uit zijn ge-
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dachte, en even kwam een glimlach op zijn lippen. Rozeke hield van hem, hij voelde
't, hij wist het, al had ze 't hem nog niet gezeid. Hij zag dat telkens in haar ogen, hij
hoorde 't in haar woorden, al deed ze soms ook nog wat stug en vreemd met hem;
en hij had pret in zichzelf omdat hij het zo handig met boer Kneuvels had weten te
schikken, dat niet de boer noch zijn paardeknecht, maar wel hij de Van Dalens die
ochtend zou gaan wekken. Hij eerst, vóór alle anderen, zou Rozeke zien en met haar
spreken. Hij zou met haar, en met haar broeders en haar zuster, in de vertrouwelijke
duisternis van de nacht, de tamelijk lange weg afleggen van hun huisje naar de hoeve,
en daarna van de hoeve naar de vlasaard. Ook Smul zou haar zien, en met haar
spreken, zeker, dat kon ook niet anders, doch eerst later, als hij al ruim tijd en
gelegenheid zou gehad hebben, om haar te zeggen en te vragen, dát wat hij reeds zo
lang van plan was en nu eindelijk brandde van verlangen haar te zeggen en te vragen.
Hij was op een brede, zandige landweg gekomen, volgde die een eindje, stak dwars
een steenweg over bij een kruispunt waar een eenzaam huisje stond, volgde weer de
kronkelige baan tussen het hoge koren. De doodstille zomernacht droomde. De
geurende korenvelden stompten zich asgrauw gelijk twee vage muren aan beide
kanten van de landweg af, en daarover heen was niets dan één hoge, donkerblauwe
oneindigheid, tintelend van levend-gouden sterren. Hij zag geen bomen en geen
huizen meer; het was de volle nachtelijke eenzaamheid van de heerlijk vruchtbare
landouwen.
Zo liep hij enkele minuten door, in zachte opgewektheid van gedachten. Op de
onzichtbare kerktoren van het dorpje klopte kort en hel één slag: halftwee. Een ander
dorpje galmde tegen, heel héél zwak en verre, als een kinderstemmetje dat antwoordt
op een mannenstem. Vleermuizen fladderden geruisloos om hem heen, muggen
gonsden dromerig in de grote stilte, en zijn eenzame schreden klonken in kadans,
dof-klompend door het mulle zand. Weldra draaide en kronkelde de weg in een reeks
van grillige bochten tussen sloten en bomen, en eindelijk kwam hij op een klein
gehucht met spitse, bleke geveltjes naar de straatkant, en reuzenpopulieren, die hun
donkere kruinen, hoog in de blauwe ster-
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rennacht, over de stille daakjes uitspreidden. Dáár was het. Zijn klompen, galmend
in de doodse stilte op het smal plaveisel tussen de huisjes, deden plotseling de honden
blaffen. Hij telde de woninkjes: twee, drie, vier,... in donkere, gesloten rust achter
de boomgaardjes; en vóór het vijfde hield hij stil, tilde de sluitboom van het hek op
en stapte over 't smalle paadje door het gras naar het woonhuisje toe.
Zijn hart klopte gejaagd. Hij wist niet waar ze sliep: voor of achter. Alleen wist
hij dat rechts van de deur het keukenraampje was, en links daarvan een slaapvertrek.
Hij hoopte, zonder eigenlijk precies te weten waarom, dat zij aan de voorkant sliep,
en dat hij aan het raampje van háár kamertje zou tikken.
Hij stond vóór 't raampje, de luikjes waren dicht. Hij trok er zachtjes aan. Zij boden
weerstand. Toen tikte hij, driemaal, niet hard, met de kneukels op het hol klinkend
hout. Iemand bewoog zich in een bed daarbinnen. Hij wachtte even. Toen tikte hij
opnieuw, tweemaal, zachter.
- Wie ès er doar? vroeg plotseling een zware, slaperige mannenstem.
De teleurstelling deed hem 't antwoord even schuldig blijven. Hij had zó gehoopt
aan Rozekes venster te tikken.
- Ès er doar iemand? vroeg opnieuw de stem, nors-wantrouwend en nu helemaal
wakker.
- 'k Ben 't ik, boas Van Doalen, antwoordde Alfons eindelijk. - 'k Kom ulder
opkloppen veur de slijtinge.
- Haha! knorde de stem gerustgesteld. - Wacht 'n beetsen, 'k zal open doen.
Alfons trok van het raampje weg, en kwam bij de voordeur, terwijl vader Van
Dalen, opgestaan, nu met groot geluid daarbinnen zijn familie wakker maakte.
- Roze, La, Miel, Dolf, ala toe, opstoan! 't es tijd! hoorde Alfons hem roepen. En
dadelijk was hij aan de deur, waarvan hij ratelend de grendel wegschoof en spoedig
open maakte.
Alfons trad binnen. Vader Van Dalen, barrevoets, in broek en hemdsmouwen,
begroette hem met een gulle ‘goên dag’ en ging hem voor in 't keukentje, waar hij
een lichtje opstak.

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

9
- Zet ou 'n beetsen; - wa veur 'n weer es 't buiten? scheun slijting-weer, hè? praatte
hij met luid galmende stem, alsof hij op de akker was; en opgewekt ging hij daarover
door, bewerend dat 't een zomer was die al de boeren rijk zou maken, als dat prachtige
weer nog maar enkele weken aanhield. Hij had het lichtje ietwat hoger opgedraaid,
en Alfons zag hem nu zoals hij hem sinds lang al kende: middelmatig van gestalte,
met sterk afgetekende, vriendelijke gelaatstrekken, het rechteroog fel-levendig en
helder, het linker als een doffe witte bal, uitgedoofd en doodgegaan in een ziekte,
jaren geleden.
Binnendeuren gingen open, en van rechts en links kwamen de zonen en de dochters
met een korte ochtendgroet te voorschijn. De gezichten stonden vermoeid, de ogen
waren nog beneveld door slaap, de bewegingen loom en langzaam. Miel en Dolf, de
eerste lang, blond en mager, de tweede kort, donker en dik, met grote, zwarte, te wijd
van elkaar staande ogen, kwamen van de zoldertrap, en La en Rozeke verschenen
samen uit de kamer rechts.
Dáár sliep ze dus, dacht Alfons met kloppend hart; en zijn ogen bleven als betoverd
op haar gevestigd.
La-tje, blond als vlas en mollig als een poesje, groette hem met een lieve glimlach
en een vriendelijke blik van haar lichtblauwe ogen; Rozeke, ietwat groter en tengerder,
met zacht krullend bruin haar en frisse wangen, begroette hem slechts met een
vluchtige blik en een haastig, als 't ware bedeesd ‘dag Fons’, haar heel kleine klompjes
in de hand, haar grauwe werkschort en blauwlinnen zonhoed aan de arm.
- Wilt g' iets drijnken? vroeg vader Van Dalen op aanmoedigende toon aan Alfons.
Maar hij had geen zin, hij dankte, ietwat onthutst door Rozekes koel onthaal: en
zij vertrokken met hun vijven, door de vader tot aan 't hek gevolgd.
De zomernacht was onveranderlijk zacht-geurig-fris van landelijke aroma's, met
de oneindige, donkerblauwe sterrenkoepel over de grauw-duistere uitgestrektheid
van de stille, nachtelijke velden. Zij liepen in een dichtgeschaarde groep, hun klompen
dof klopperend in het zand, allen even huiverend met opgetrokken schouders onder
de eerste aanvoeling
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van koele frisheid. De jongens zetten hun kraag op, de meisjes sloten hun borstdoek
dicht om de hals, en liepen klappertandend, met hun handen in de mouwen. Maar na
een poosje hadden zij het ook lekker warm: de schouders zakten en de kragen vielen
neer en zij begonnen over het werk van de dag te praten.
- Weet-e gij, Fons, mee hoevele da we zillen zijn? vroeg Miel.
Alfons noemde op: Bros Cnudde, Drieske Nijpers, Miel Pese, Sies de Seissekoker,
Vaprijsken en de Krommen Bulcke als mannen; Sieska Verhelle, Fietje Cleemens,
Maaie Troet, Irma Pese, Liza Cloet, Mietje Moor en 't Geluw Meuleken als vrouwen;
dat was dus samen, met hun vijven meegerekend, achttien.
- 't Es drei man te weinig, we'n zille véúr den negen van den oavond nie gedoan
hèn, bromde Dolf, Rozekes jongste broeder.
Allen waren 't met hem eens; het was te weinig, eigenlijk wel vijf, zes man te
weinig voor zulk een uitgestrekte vlasaard als die van boer Kneuvels. En duchtig
begonnen de twee Van Dalens af te geven op de boer, die stommerik, die hakkelpot,
die luiaard, die hele dagen dronken op zijn hof of in het dorp liep, en zó slecht op
zijn zaken paste dat hij nooit mensen noch beesten genoeg had om al zijn achterstallig
werk gedaan te krijgen.
- Dat hij Smul, zijne peirdeknecht, nie 'n ha, hij zoe 'em in twie joar tijd 't hoar
deur zijn mutse boeren! schimpte minachtend Miel.
Dolf en La beaamden die woorden door een goedkeurend gemurmel, maar Alfons
fronste even in de duisternis zijn wenkbrauwen, toen hij Smul, zijn vijand, aldus
door Rozekes oudste broeder hoorde roemen. Hij had zich dicht bij Rozeke geschoven,
doch het gelukte hem geenszins, zoals hij gehoopt had, zich met haar van de anderen
af te zonderen. Zij deed niet mee in 't algemeen gesprek, zij liep zwijgend naast La,
die des te drukker praatte en lachte, en alleen 't geklepper van haar kleine klompjes,
die trouw met de klompen van de anderen in stapkadans meeklapperden, getuigde
dat zij solidair met het gezelschap meeging. In het duistere van de
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nacht kon hij niets van haar gezicht zien; en daar zij niet meer notitie van hem nam
als van een vreemde, kropte 't in zijn keel van ingehouden droefheid, en vroeg hij
zich wanhopig af wat hij haar wel onbewust misdaan mocht hebben, toen zij
eensklaps, als 't ware door zijn stilzwijgen benauwd, het hoofd half naar hem
omkeerde, en hem met een lief zacht stemmetje vroeg hoe het nu met zijn moeder
ging.
- O, goed, heul goed, antwoordde hij haastig, met een plotseling gevoel van innige
dankbaarheid en warmte, omdat ze niet boos was op hem zoals hij vreesde. En eerst
nadat hij zo instinctmatig, op een innige juichtoon, had geantwoord, wijzigde hij zijn
al te optimistisch gezegde en bekende dat zijn moeder wel iets beter, maar toch nog
héél zwakjes was.
- 't Zal beteren as 't were wa afkoelt; 't hè toch zue woarm geweest de loatste
viertien doagen, meende Rozeke.
Hij liep een poos zwijgend naast haar, gans ontroerd van vreugd, zijn geest
inspannend om nu toch ook weer iets te zeggen dat het gesprek zou gaande houden.
Maar hij kon eensklaps niets meer bedenken; al de woorden die hem op de lippen
kwamen zeiden heel andere dingen dan wat hij mocht of durfde uitspreken, en hij
voelde zich ellendig en onhandig als een dom, onmondig kind. Hij beet zich op zijn
lippen en in de duisternis verkrompen zijn gelaatsspieren als van pijn, terwijl hij haar
zo heel dicht aan zijn zij zag lopen, zo heel en al in zijn bereik en lief gestemd nog,
maar inwendig zeker reeds teleurgesteld, omdat hij nu zo weinig op haar
tegemoetkomende vriendelijkheid inging.
Zij waren bij de ingang van het dorp gekomen en moesten er dwars doorheen om
dan verder weer de weg naar boer Kneuvels' boerderij te volgen. En nauwelijks
kwamen zij tussen de eerste huizen in het hol gegalm van hun klompen op het
hobbelig straatplaveisel, of daar hoorden zij, vanuit een zijstraat, luide kreten in de
stilte van de nacht weerklinken.
Zij hielden even stil en luisterden, en dadelijk wisten zij dat het andere slijters
waren, die ook naar boer Kneuvels' hoeve gingen en bij het horen van hun stappen
naar hen hadden geroepen, wel vermoedend dat zij voor hetzelfde doel zo vroeg van
huis trokken.
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Het waren twee mannen en twee meisjes: Bros Cnudde en Vaprijsken, met Liza Cloet
en 't Geluw Meuleken. Zij juichten luid toen zij zo onverwacht de Van Dalens en
Alfons om de hoek van de straat ontmoetten, en in één drukke lawaaiige groep gingen
zij nu samen verder de stille Grote Dorpsstraat in, reeds opgewonden door 't
vooruitzicht van de lange dag van gemeenschappelijke pret en zwoegen, die nu reeds
begonnen was.
Bros Cnudde zette 't in met het traditioneel, luid galmend geroep:
- Zijn we te goare?
waarop al de anderen antwoordden:
- Joa w'!
- Blijven we heul den dag te goare?
- Joa w'!
- Goan we bij boer Kneuvels slijten?
- Joa w'!
- Goan we veel dzjenuiver drijnken?
- Joa w'! Joa w'!
Zo ging het voort, in allerhande juich- en nonsenskreten, uit louter opwinderij,
omdat het nu eenmaal de gewoonte was bij 't slijten, dat men de lange, zware
arbeidsdag zoveel mogelijk door pret en opwinding vervrolijkte. Zij gilden en zongen,
en stampten met hun klompen op de klinkende straatkeien, om de rustige, slapende
burgers ook eens goed te ergeren; zij schudden aan de enkele, nog brandende lantarens
in de stille, donkere straat; zij keften tegen de razend keffende hondjes achter de
gesloten deuren, kraaiden op 't gekraai van de hanen, en bootsten ook het gemiauw
van katten na; en midden op de brug van het kanaal dansten zij hand aan hand een
ronde, stampvoetend dat de ophaalketens in hun hengsels ervan schommelden en
klapperden. Zij moesten 't maar weten, al die vette luilakken van burgers die nu in
hun bed lagen; zij moesten ook maar eens om één uur 's nachts opstaan en mee gaan
slijten; en meneer de pastoor en zijn meid moesten het ook maar weten, en meneer
de notaris en meneer de burgemeester moesten 't ook maar weten; zij waren slijters
en de rest kon hun niet schelen... en verder trokken zij door, het gehele dorp uit zijn
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nachtelijke rust opschuddend, schreeuwend, zingend en klompen-klabetterend tot
zij weer buiten waren, in de eenzaamheid en stilte van het nachtelijk zomerland.
Daar stond de grote, sombere hoeve, laag en breed uitgebouwd met haar stallen
en schuren, achter de donkere bomen van de oprijlaan en van de uitgestrekte
boomgaard. Twee vensterramen van 't woonhuis waren hel verlicht; de grote
waakhonden blaften in het gerinkel van hun kettingen. Eén voor één traden zij door
de openstaande voordeur en een gangetje binnen, en kwamen, links, in de helderheid
van een grote plaats, de ogen knippend tegen 't licht, en machinaal ‘elk ne goên dag’
wensend. De ruime boerenkeuken met haar glimmend tin en koper boven op de brede
schoorsteenmantel en alom tegen de muren, was reeds druk gevuld met mannen en
vrouwen, die op twee lange houten banken aan beide zijden van een lange ruwhouten
tafel zaten te eten en te drinken. Alfons herkende beurtelings Maaie Troet en Mietje
Moor, Sieska Verhelle en Fietje Cleemens, Miel en Irma Pese, Drieske Nijpers, Sies
de Seissekoker en de Krommen Bulcke. 't Was al jong volk, behalve Sieska en de
Krommen Bulcke, en zij juichten allen luid toen zij de bende van de Van Dalens
zagen binnenkomen, en schoven joelend op elkaar om plaats voor hen te maken. De
boerin, een jonge, knappe vrouw, met levendige donkere ogen en zwarte haren, liep
bedrijvig heen en weer om allen te bedienen; de boer, een veertigjarige lummel met
paarsrood gezicht, stond, bij de schoorsteen geleund, tegen de dichtst bij hem zittenden
te brabbelen en te hakkelen.
Alfons merkte, met één enkele blik, dat Smul de paardeknecht, in de keuken niet
was.
Hij nam plaats bij de anderen, naast Rozeke, op een van de lange houten banken,
en zij gebruikten hun eerste maaltijd: dikke tarwe-smouterhammen met grote koppen
slappe koffie. Zij hadden honger van het lopen door de frisse nachtlucht en aten vlug
en zwijgend in het druk gebabbel van de anderen omdat zij reeds wat laat waren. De
hoge stapels wit brood smolten als sneeuw op de brede, platte teilen. De ouderwetse
klok in haar lange eiken kast tegen de achterwand sloeg langzaam twee uur. Enkele
mannen stonden op
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en staken hun pijp aan; de vrouwen ontplooiden hun grauwe werkschorten en stroopten
lange grauwe mouwen over de voorarmen.
- Ala k... jongens,... 't... 't zal tijd worden, hakkelde de boer. De laatst
aangekomenen slokten en slorpten met haast de grote brokken en de lauwe koffie
in, en weldra stonden allen klaar. Toen ging de deur ruw open, en Smul trad binnen.
- Elk ne goên dag! riep hij bruusk, zonder iemand aan te kijken; en hij ging naar
de tafel, nam een smouterham, schonk zichzelf een kom met koffie in, en begon nu
ook, zonder te gaan zitten, schrokkig te eten en te drinken.
- Hè... hè hè-je de peirden al gegeên, I... I... Ivo? vroeg stotterend de boer.
- Joa ik, antwoordde hij lomp, zonder zijn meester aan te kijken. En zijn barse blik
bleef eensklaps strak gevestigd op Rozeke, die hij nu naast Alfons ontdekt had.
Instinctmatig keek zij even met haar heldere ogen naar hem op, terwijl zij haar
mouwen aan 't vaststrikken was, en met een korte rilling, als van schrik, sloeg zij die
dadelijk weer neer, terwijl een lichte kleur over haar wangen kwam. Alfons merkte
het en zijn wenkbrauwen trokken zich samen. Boos wantrouwend keek hij de
paardeknecht vlak in 't gezicht. Smul, de wangen kauwend, de lippen aan zijn koffie,
staarde, al over de rand van zijn kom, brutaal onverschrokken, Alfons' blik tegen.
De rosse stekels van zijn snor stonden als 't ware dreigend overeind; zijn kleine ogen
glinsterden, staalblauw en hard. Geen van beiden sprak een woord, maar in hun
zwijgende kruisblik lag al de haatdragende wrok van hun oude vijandschap.
- 't Zal zomer zijn van doage! riep enkel Smul op een toon van uitdaging, als gold
het een schimpende hatelijkheid die eenieder wel begrijpen moest; en meteen zette
hij ruw zijn kom op de tafel neer, en drong met grote, haastige schreden, door de
drukke groep heengaande slijters naar de deur.
- Loast an 't eten, iest an 't wirken! hoorde men hem nog even buiten roepen, terwijl
hij in het donker deurgat van de paardestal verdween.
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De slijters stonden allen buiten op het erf nu, en als een dichte, grauwzwarte groep,
gingen zij, luidruchtig pratend, onder dof klompengetrappel, naar het openstaande
hek. De boer volgde, met onder iedere arm een grote fles jenever. Woest blaften de
waakhonden, en de hanen, ontwaakt, begonnen schril te kraaien. De sterren blonken
hier en daar als gouden punten in het pikzwarte lovergewelf der dubbele rij bomen
van de lange oprijlaan, en een heel zacht windje ging suizend door de ritselende
kruinen. Weer zwijgend nu in 't drukke praten van de anderen, liep Alfons naast
Rozeke. Zijn hart was zo vol, uren en uren lang had hij met haar wel willen spreken,
en nogmaals vond hij geen woord. De tegenwoordigheid van al die anderen hinderde
en benauwde hem, maakte 't hem onmogelijk haar iets te zeggen, hoewel hij
instinctmatig voelde dat ze naar zijn woorden wachtte. Had hij de uitdrukking van
haar gezicht maar kunnen zien, had hij maar eerst zwijgend kunnen spreken met zijn
ogen, dan zou het zich wellicht vanzelf in hem ontboezemd hebben; maar hij zag
niets dan die vage, donkere gestalte naast zich, en hij voelde wel dat alles wat hij
zeggen zou misplaatst en wanluidend zou klinken. Hij keek haar van terzijde aan,
tersluiks, met schuwe ogen; wachtend op hij wist niet wat in zijn toenemende
bedeesdheid, wachtend op een woord van haar, op een toevallige aanvoeling, op een
gezegde van een ander, dat hem aanleiding zou geven om ook te spreken en uit zijn
onuitstaanbaar drukkende knelling verlost te zijn. Hij voelde zich bespottelijk worden,
het suisde in zijn oren, hij moest, hij zou iets zeggen, om 't even wat, al was het nog
zo dom, en hij opende reeds machinaal zijn lippen, toen plotseling, aan zijn andere
zij, in het geraas van de drukke bende, een schelle stem opging, een lachende
schertsstem, die plagend vroeg:
- Wa scheelt er aan dat-e gulder tegen mallekoar nie 'n klapt? Zie-je mallekoar nie
geirn mier dan?
Als onder een schok keerde hij zich om en herkende in de duisternis de struise
gestalte van Irma Pese. Onopgemerkt was ze naast hem komen lopen. Haar ogen
glommen van ondeugende pret in 't donker, en even zag hij, als een kleine lichtstreep
in haar vaag gezicht, de witte schittering van haar
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tanden.
- Wa vertelt-e gij doar! riep hij gans onthutst, en meteen keerde hij zich naar
Rozeke, en staarde haar peilend in de duisternis aan.
Het kwam hem voor of haar gelaat, tot nu toe door het grauwe van de nacht
omneveld, zich plotseling met bijna duidelijk omlijnde trekken bezielde. 't Was als
een vage, tere straling om haar fijn profiel, een glimlach als van zoete stille vreugd,
een uit de duisternis opleven en hem tegemoetkomen van gans haar zacht en ietwat
tenger wezentje. Hij voelde eensklaps als een tinteling heel zijn lijf doorstromen, en
het ontsprong als vanzelf uit zijn lippen, het borrelde en bruiste op als 't water uit
een bron, terwijl hij zich, met snel-hamerend hart en jagende adem, weer tot de dikke
vrolijke deerne wendde:
- Of ik heur nie geirn mier 'n zie! Joa ik, zulle, 'k zie heur zeker nog geirne!
Hij hijgde en stokte. Daar!... daar had hij 't plotseling gezegd, alles en nog meer
zelfs dan hij zeggen wilde! Het was eruit! Ze wist het nu!
Hij duizelde even van zijn waagstuk, hij hoorde, als in een droom, de dikke Irma
luidop schaterlachen, en Rozeke, beschaamd en half verwijtend stamelen: ‘Ah moar
Fons, wa peist-e toch!’ Maar hij hád het gezegd, het was eruit, eruit!... en hij juichte
inwendig, en voelde een gewaarwording van licht geluk, alsof een ondraagbaar-zware
last hem eensklaps van het hart genomen was.
Met stralende ogen, zonder acht te geven op 't schertsen van de hele bende, die
met de ondeugende Irma om zijn onverwacht antwoord meelachte, durfde hij nu
Rozeke onbevangen aankijken, en 't kwam hem voor alsof zij, in het schemerduister,
onder zijn lange liefdeblik, meer en meer vast-levende vormen kreeg. Hij zag nu
duidelijk iets van haar gelaat: haar kleine mond, haar fijne neus, de vage bleekheid
van haar voorhoofd en haar wangen, de donkere golving van haar haren, de stille
glans van haar op hem gerichte ogen... En eensklaps zag hij heel haar tengere gestalte
duidelijk omlijnd uit de grauwheid van de nacht oprijzen, en even om zich heen
starend zag hij ook de duidelijker wordende ge-
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stalten van al de anderen, en het alom lichter worden van de grauwe nacht. Een fijn,
kort vogelgezang kweelde ergens in de nabijheid, een haan kraaide, een zacht-zingend
geluid klonk in de verte: het duidelijk hoorbaar slijpen van een zeis. Het duizelde in
zijn geest, en 't was of hij nog maar half wakker was en nog droomde, tot hij met
heel de bende op een brede, mulle zandweg stond, dichtbij een uitgestrekte, nevelige
vlakte, die op een zwaar en dicht begroeid stuk weiland leek.
Zij stonden vóór de grote, rijpe vlasaard die die dag geoogst moest worden, en 't
schemerig schijnsel, dat meer en meer aan alles zijn vaste, duidelijke vormen gaf,
was 't zacht en stil geboren-worden van de zomerdageraad.
Boer Kneuvels trad naar voren en hield glimlachend zijn beide flessen jenever in de
hoogte.
- A... allo, jongens, ne nen dreupel om te beginnen! stotterde hij. - Ie ie iest
d'ouwste.
Een dof rumoer van pret ging op, en de Krommen Bulcke, die de oudste was,
kwam naar hem toe. Hij nam de tabaksprop, waaraan hij reeds aan 't kauwen was,
uit zijn mond, en spuwde links van zich af.
- Ik ben den ouwsten! riep hij. Maar Sieska Verhelle snelde toe en beweerde dat
zij de oudste was. Er werd even gekibbeld en gelachen. Zij moesten hun geboortejaar
zeggen en toen het bleek dat de Krommen Bulcke werkelijk de oudste was, kreeg
hij het eerste glas. Hij dronk en gaf het lege glas aan Sieska. Maar zij noemde hem
‘ouwen Buck’ en veegde eerst het glaasje schoon aan haar schort omdat het stonk
naar zijn tabaksprop. Om de beurt dronken zij nu, de mannen en de vrouwen, allen
uit hetzelfde glas, tot de twee flessen leeg waren. Dat was de eerste prikkel voor de
lange zware arbeidsdag, die zonder veel jenever nooit zou uitgehouden worden; en
eer ze nu aan 't werk gingen was er een korte stilte, en maakten zij allen een kruis.
Dat riep Gods zegen over hun werk, en hoog en vrolijk galmde dadelijk daarop de
kreet:
- Goan we beginnen?
- Joa w'!

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

18
en zij schaarden zich op één lange rij, bukten neer, en rukten in de grijze schemering
de kille, natbedauwde stengels uit, met volle grepen.
De mannen rukten uit, de vrouwen legden de stengels in pakjes van een handvol
over elkaar, beurtelings met de zaadkorrels omhoog en omlaag, om ze dan later, bij
de verdere bewerking weer in afgepaste handvollen terug te vinden. Iedere twaalf of
vijftien pakjes werden met een strik van enkele vlasaartjes tot een bundel
saamgebonden, en op reke neergelegd. Niemand sprak of schertste meer; allen werkten
onverpoosd, zonder opkijken door, zo vlug zij konden, enkel bezorgd om vooral in
het begin goed op te schieten. Men hoorde geen ander geluid meer dan dat van het
aanhoudend uitgerukte vlas, en het klonk bijna pijnlijk in de stilte van de nacht, als
iets dat klagend en zuchtend, onder lastig zwoegen, van elkaar werd gescheurd.
Zij rukten en bonden, warm reeds en bezweet van de vlugge arbeid, en om hen
heen ontwaakte stil, zonder dat ze 't haast merkten, de tere heerlijkheid van een
frisgeboren zomerdag. Alles werd doorschijnend wazig-grijs, heel licht, heel teer en
ijl, als had nog niets zijn vaste stevigheid van vormen en van kleuren. De lange
vochtige vlasstengels van vage tint pakten zich papperig-week tot slappe bundels
samen, de ronde zaadkorrels ritselden broos tegen elkander aan als natte, glazen
balletjes; en zijzelf, al die mannen en die vrouwen, stonden in een onreële atmosfeer,
als wazige grote poppen, die heel licht een doodeenvoudig en gemakkelijk kinderwerk
schenen te verrichten. Het was iets zo vreemds, dat zij af en toe elkander instinctmatig
aankeken, als 't ware om zichzelf te overtuigen dat zij werkelijk levende wezens
waren, die werkelijk-reële gebaren en bewegingen maakten. Een van de mannen,
Drieske Nijpers, hield even op met rukken en stak de hand uit naar zijn buurman
Miel van Dalen, om hem van zich af te duwen, alsof hij hem hinderlijk in de weg
stond. En beiden lachten vreemd om die nutteloze beweging, want zij stonden passen
van elkaar. De anderen keken op en staarden insgelijks verbaasd naar rechts en links,
en dan ook achter zich om, naar de bindende meisjes. Wat was het zonderling! 't
Leek of ze allen op een kluitje stonden, en wanneer
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zij de handen uitstaken raakten zij elkander niet aan. Even stonden zij daar allen
lachend met wijd uitgestrekte handen als blinden zoekend met onvaste schreden en
gebaren, maar dadelijk in 't stevig aanvoelen van elkanders lichaam schater-joelden
de mannen van uitgelaten pret en poogde de een de ander om te gooien. Zo kwamen
zij ook op de meisjes af, maar dezen vluchtten gillend weg, en eindelijk omringden
zij allen de boer, die vruchteloos tegenworstelde en stotterde, en eerst verlost werd
uit hun dolle knelling op voorwaarde dat hij dadelijk naar de boerderij twee verse
flessen jenever zou gaan halen. Zij hadden, volgens oud gebruik, recht op een liter
per hoofd, en de boer haastte zich weg, terwijl allen met vernieuwde moed weer aan
de arbeid gingen.
Toen steeg opeens, als een zachtjubelende groet van levenslust en liefde, een teer en
fijn gezang van uit de grijze lucht naar de langzaam ophelderende hemel. Het galmde
zo fris en zo rein en zo zoet, zo vol ontroerde melodie, het steeg in de geurende
atmosfeer als een zingende extase tot de laatste, wegblekende sterren; en zij zagen
't eerste leeuwerikje van de pasgeboren zomerochtend, wervelwiekend in het trillen
van zijn fijne vlerkjes, naar de hoge, ijle, lichtblauw wordende lucht opstijgen. Het
steeg en steeg, steeds hoger en hoger, als wou het aan de verre, doffe horizon iets
zoeken, dat slechts van uit de ontoegankelijkste regionen te ontdekken was. En toen
scheen het eensklaps onbeweeglijk te blijven hangen, niet zichtbaar meer voor hen
die daar in 't grijs beneden stonden, en alleen zijn gezang parelde nog steeds, heel
fijn nu, als in kristallen droppels op de aarde neer, terwijl ginds heel héél ver in 't
noordoosten, een transparant geelachtig schijnsel, over een lange, lage en smalle
uitgestrektheid, als de weerschijn van een eindeloos verre brand de doffe einder
kleurde. Het was de dageraad. Een fris, bijna kil windje kwam even aangewaaid, en
stierf meteen, als 't ware zuchtend uit: en plotseling stonden al die mannen en die
vrouwen in 't wezenlijk grijsroze licht van alle vroege ochtenden, en lachend groetten
zij elkaar nog eens ‘goên dag’, als kwamen zij maar pas elkander te ontmoeten.
Reeds keerde de boer met de twee volle flessen jenever
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terug, en opnieuw dronken zij, de mannen en de vrouwen, ieder twee borrels, uit het
enig, om de beurt van hand tot hand gaande glaasje. En dadelijk bukten zij met
inspanning weer neer over de ruwe arbeid, de mannen rukkend en de vrouwen
bindend, in een van lieverlede weer opkomende roes van drukte en lawaaiigheid.
Vliegensvlug ging het werk vooruit nu, zij trachtten elkander de loef af te steken; de
mannen rukten om de meisjes te overstelpen, en de meisjes bonden en slingerden de
bundels om zich heen en kwamen in hollende haast de stengels tot onder de voeten
van de mannen oprapen. Zij grabbelden en schaterden en lachten, geen van allen
wou voor een ander onderdoen, en 't ging zo voort tot zij eindelijk niet meer konden
en hijgend en blazend allen tegelijk even ophielden, en afgemat, met druipende
gezichten en hangende armen, op de vlasaard neerzakten.
De Krommen Bulcke en de oude Sieska bromden. Was dat nu werken! 't Leek wel
jongensspel! Maar al de anderen hadden uitgelaten pret, en zij hielden de twee oudjes
voor de gek en stelden spottend voor hun een tafeltje en een paar stoelen te halen.
Doch de ochtend vorderde en de nog te bewerken oppervlakte was ontzaglijk groot,
en weer gingen zij aan 't werk, kalmer nu, in een gelijk, vlug ritme zonder overhaast.
Zo moest het gaan, zo zouden zij ook klaar komen; en in die gelijkmatigheid van
arbeid kwam een soort gezelligheid, met lust tot praten en tot zingen.
Alfons, stilzwijgend in 't geraas van de anderen, hield tersluiks Rozeke in 't oog.
Zij stond schuins achter hem en deed ook slechts van ver in de jool van de anderen
mee, maar af en toe, terwijl hij vluchtig naar haar omkeek, kruiste zijn blik zich even
met de hare. En het zong van geluk in zijn ziel, terwijl hij, in 't geroezemoes van de
drukke bende, alleen met zijn gedachten en zijn nu vaststaande plannen, aan de
zacht-heerlijke toekomst dacht. Te lang had hij met haar getalmd; thans was hij vast
besloten haar te vragen; zij zouden trouwen en voorlopig hun intrek nemen bij zijn
oude moeder, in het bouwvallig, maar gezellig huisje met de kleingeruite raampjes
en het grauwe strodak, onder het lommer van de hoge, zacht ruisende populieren.
Hij was vol
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illusies, hij zou voor haar werken en zij zou voor zijn oude moeder als een dochter
zorgen; zij zouden zo gelukkig en zo vreedzaam met hun drieën leven, en in de soms
drukkende kleurloosheid van zijn eenzaam bestaan zou zij plotseling verrijzen als
de zachte, warme lentezon, die alles opfleurt en verlevendigt. - Hij peinsde verder,
dieper de toekomst in: moeder, op gevorderde leeftijd gestorven, door Rozekes tedere
zorgen omgeven, en zij beiden voortaan alleen in het huisje, met hun kinderen. Hard
werken zou het dan wezen, maar het geluk gaf moed en kracht; daarvoor was hij niet
bang. Zij zouden wel ieder jaar zien rond te komen en zelfs een klein beetje opzij
kunnen leggen, voor later. En dan, ja, wie kon het weten, zijn oude nicht Begijntje,
die te Gent in 't Klein Begijnhof woonde, liet hun ook misschien iets na! Daar dacht
hij plotseling aan met diepe emotie, als iets dat bijna móést gebeuren. Zijn moeder,
en na zijn moeder, hij, was 't enig familielid, die nicht Begijntje nog bezat. Zij had
geld, veel geld, beweerde men, en ieder jaar, in januari, ging hij haar met zijn moeder
in 't Begijnhof een nieuwjaar wensen, en kreeg tien frank van haar. Zonder twijfel
zou nicht Begijntje in haar testament wel heel veel van haar vermogen aan 't Begijnhof
achterlaten, maar zou er ook niet iets voor moeder en voor hem, haar enige
bloedverwanten, overblijven? En eensklaps dacht hij dat hij vooral niet vergeten
mocht nicht Begijntjes goedkeuring te vragen om met Rozeke te trouwen. Gelukkig
dat hij nu plotseling daaraan dacht! Wat zou nicht Begijntje wel zeggen indien hij
daar zo opeens met Rozeke vóór haar stond, en zei: ‘Nicht Begijntje, ik ben getrouwd
en hier is mijn vrouw.’ Wat zou ze 't hem kwalijk nemen en wellicht nooit vergeven,
als hij haar zo schandelijk miskende!
Overal nu, hoog boven alle de velden, hingen de zachte leeuwerikjes onverpoosd
te orgelen, in de ijle, tere, wazig blauw geworden lucht. 't Was als een aanhoudende
melodie zonder begin en zonder eind, als het ritme zelf van de ontwakende natuur.
En alles om hen heen kreeg nu ook meer en meer vaste vorm en kleur: het vlas waarin
zij zwoegden lag scheef en schots geslagen door de laatste zomeronweersregens, als
een reusachtige vacht van levende, ongekamde, geelgroene
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borstelharen; de blonde korenakkers eromheen bogen hun rijpende halmen naar de
grond; de aardappellanden lagen sombergroen, met al de rechtopstaande witte trosjes
van hun bloeisel als zovele zilverwit brandende kaarsjes; de nog grijsgroene haver
trilde door al haar miljoenen bepareldauwde belletjes, en de bloeiende klavervelden
vlamden alom als paarse en roze, plat ten gronde uitgestrekte vlaggen, tussen die
schitterweelde van smaragd en goud. Aan de einder, boven de kruinen van de verre
vage bomen, verrees de zon in een chaos van oranje en grijze wolken, als een
bouderende godheid, als een groot en machtig wonder, dat zich ongenaakbaar achter
nevelen verborgen houdt. 't Begon reeds benauwd warm te worden.
- Onweer of regen van doage! voorspelde de Krommen Bulcke, even opkijkend
en blazend.
- Onweer in ou broek! spotte Vaprijsken. En allen moesten schaterlachen.
Op het veld, langs de eenzame wegen, begon langzamerhand enig leven en
beweging te komen. Karren dokkerden in de verte, hanen kraaiden overal,
roepstemmen galmden. Onzichtbare maaiers waren ergens aan het werk en in de ijle,
stille lucht, hoorde men af en toe de zeisen slijpen. Heel in 't verschiet roffelde dof
een trein, met ritmisch zuchten van stoom en lange nadreuning over metalen brug.
- Hoe loate zoe 't al wel zijn? vroeg eensklaps een van de mannen. En als een
antwoord begon het juist op de kerktoren te slaan en zij telden vier langzame slagen.
Vier uur; 't was volop dag. Zij keken om naar het reeds afgelegde werk en voelden
zich tevreden. Met nieuwe moed bukten, rukten, bonden zij al pratend en zingend.
De schrille neusstemmen van de vrouwen galmden in falsetklank tussen 't zacht en
puur gekweel van de leeuwerikjes; de zware keelstemmen van de mannen bromden
mee in ondertoon. Een hondekar bespannen met vier grote honden kwam ratelend
in wilde ren en woest geblaf over de steenweg aan gereden, en in de verte, tussen de
bomen van de oprijlaan, zagen de slijters boer Kneuvels met twee verse flessen
jenever aankomen. Zij juichten hem met rauw geschreeuw van ver tegemoet, zwaaiend
met hun petten en hun handen...
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De leeuwerikjes hadden al een tijd als dol gezongen, en het was zeven uur en de
grootste helft van de vlasaard was uitgerukt en lag in geelgroene bundels verspreid
over het platgetrapte veld, toen de lucht, die sinds een poos steeds grijzer en somberder
werd, plotseling in een overweldigende, lauwe regenbui losbarstte. Het duurde niet
lang, maar zij konden nergens schuilen, en in enkele minuten waren zij allen doornat.
De druipende mannen zagen er uit als uit het water gehaalde honden, en de vrouwen
zaten allen ‘in de zij’ gestoken, zoals ze 't schaterlachend noemden: al hun kleren
plakkend om het lijf gegoten, met natte weerglans als van fijnglimmende zijde.
- Kijk ne kier! Kijk ne kier! 'k Zit in de zijë en 'k droage ne sleep! giechelde Irma
Pese, met doorgezakte knieën en wringingen van heel het lijf haar morsige rok over
het veld heen en weer dweilend. Maar de mannen keken minder naar haar rok dan
naar haar bovenlijf en dijen, waar de volle vormen zó rond afgegoten waren, dat het
alles meehuppelde en trilde in de dolheid van haar wispelturige bewegingen. Drieske
Nijpers en de Seissekoker staakten alle twee het werk om haar met begerig
glinsterende ogen aan te kijken, en plotseling vloog de Seissekoker als gek op haar
af, greep haar met zijn beide armen in het middel dat zij er bijna van omsloeg, en
drukte haar een hartstochtelijk-wilde zoen op de mond. Zij worstelde zich giechelend
los en sloeg hem zonder boosheid van zich af; en allen schaterden en gilden om het
meest, terwijl ieder van de mannen nu op een van de meisjes af vloog. Het vocht en
schreeuwde en schaterde even alles door elkaar, enkele vrouwen boos, de meesten
jolig, als een wilde bende uitgelaten jonge dieren. Zelfs de oude Krommen Bulcke
wilde meedoen, en vloog waggelend op zijn scheve benen naar de oude Sieska toe,
de enige werkelijk boze, die hem met een ruwe vuistslag van zich afweerde; maar
wat hen allen bij het eindigen van de dolle pret nog 't meest deed lachen, was het
vreemd gezicht van Alfons en van Rozeke, die als 't ware aaneengebonden nog steeds
in elkanders armen stonden, nadat al de anderen elkaar reeds hadden losgelaten. Bij
't eerste sein van de wilde uitspatting was hij recht op haar afgesneld, zodat geen
ander haar kon nemen,
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en daar stond hij nog zoals hij haar had vastgegrepen: de rechterhand beschermend
om haar middel, de linkerhand over haar schouder en zijn blik in smachtende,
biddende liefde op haar aangezicht gevestigd. Zij hield de ogen neer en wachtte, een
warme kleur over haar wangen, de losse bruine krulletjes om 't voorhoofd en de
slapen door glinsterende regendroppels natbepareld. Hij zou en wilde 't haar nu
eindelijk in duidelijke woorden zeggen, maar plotseling zag en hoorde hij het
spotgelach van al de anderen, en rood van spijt en schaamte liet hij haar weer los
zonder nog een enkel woord te kunnen vinden.
Maar er kwam afleiding opdagen. De paardeknecht van de hoeve was in aantocht
om de eerste vracht groen vlas naar de roterij te vervoeren. Zij zagen van ver het
tweespan met de wagen komen, hobbelend in gestrekte draf door de lange oprijlaan
van de boerderij, met Smul rechtop van voren, de benen wijdopengeschraagd, de
zweep snel-klappend-slingerend in de lucht. Alfons fronste de wenkbrauwen: daar
kwam de vijand aan. Maar al de anderen keken met een soort van eerbied en
bewondering en 't deed hem leed dat Rozeke ook iets van die eerbied en bewondering
scheen te voelen. O die Smul, wat wist hij met de paarden om te gaan! Zij sidderden
en snoven zodra ze zijn stem maar hoorden en zijn hand aan de leidsels voelden. Ja,
gelukkig voor Kneuvels dat hij zulk een ‘boever’ had; anders was hij al lang boer-af,
met zijn godganse dagen zwadderen en drinken! - Smul, rechtop met uitgesperde
benen op de ratelendhotsende wagen, kwam als een rukwind uit de oprijlaan gestoven,
zwenkte zonder zijn wilde vaart te stremmen links om, kwam recht als een kogel, in
daverende draf, op de vlasaard aangerukt. De blonde manen van zijn sterke vossen
wapperden als rook-en-vlamme-tongen in de wind, en grote brokken modderaarde
vlogen wentelend met de wielen op. Blijkbaar was hij prat over die gapende
bewondering van allen, en vlak vóór de vlasaard hield hij met een plotse ruk zijn
paarden in, sprong af en greep ze alle twee bij de gebitten vast, schuddend en duwend,
terwijl de jagende beesten steigerden en hinnikten, met snuivende, schuimende bekken
en angstig-wild draaiende ogen.
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- Hierrr zilt-e stoan, peirden van luxe! bulderde hij, ze met een laatste, ruwe wrong
twee passen achteruitduwend; en trots omdat ze gedwee en bevend als lammeren
gehoorzaamden, klopte hij hun even vriendelijk op de hals, wipte weer op de wagen
en tilde een zware mand in de hoogte, nu roepend tot de slijters:
- Allo, hier!... Uldere fricot!
Hij had hun tweede ontbijt meegebracht, en bij dit zicht straalden de ogen en allen
voelden plotseling de scherpe honger, waarvan zij tot nog toe, onder het harde werken,
de knagende prikkel hadden onderdrukt.
- Joa moar, iest mijne woagen loan! eiste Smul, hun de mand overhandigend.
- Ha moar Ivo jongen, loat ons iest eten, we zien scheel van den honger, smeekte
de oude Krommen Bulcke.
Doch er was geen zeggen aan. Smul ging aan 't vloeken, sprong weer beneën en
begon zelf de groene bundels op de wagen neer te ploffen. Toen hielpen zij hem
allen en in enkele minuten was de zware vracht opgeladen.
- Jue, nondedzju! bulderde Smul.
Zijn zweep klapte als razend, en de twee sterke paarden, rillend van schrik tegen
elkaar gedrongen, spanden hun krachtige lenden dat het harnas er onder kraakte, en
rukten eindelijk de wagen met zijn ingezakte wielen uit de kleverige moddergrond
op.
- Och Hiere, die biesten moeten toch trekken! riep de oude Sieska meewarig.
- Ze'n trekken aan mijn hoar niet! brulde Smul; en weg was hij, in gestrekte pas
nu, hangend aan de leidsels die hij ruw op de gebitten snokte, aanhoudend
schreeuwend, vloekend, en klappend met zijn lange zweep over de
glimmend-gespannen ruggen van de paarden, die trokken en trokken, alsof de dood
hen op de hielen zat.
- Nondedzju! riep een van de slijters, pal van bewondering. Alfons zei geen woord.
Hij keek naar Rozeke. Haar strakke ogen volgden een poos de aftrekkende wagen,
en toen keerde zij zich om en huiverde, als van kou. Haar blik viel op hem, en zacht
en teder staarde zij hem zwijgend even aan, en in zijn ziel juichte 't hoog op van
zalige ontroering. Neen neen,
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zij hield niet van die woesteling en bewonderde hem ook niet. Zij hield van hem,
alleen van hém, en zou de zijne worden.
Even vóór tien uur hadden de slijters, onder uitbundig gejubel, de laatste stengels
van de ontzaglijke vlasaard uitgerukt en tot een laatste bundel in elkaar gebonden.
Nu lag het ganse naakte veld bezaaid met groene bundels, en daar waar eenmaal 't
hoge, rijpe vlas stond, schemerde nog nauwelijks, vlak bij de grond, als een dons
van grauwachtig groen, het fijne wortelloof, dat, tegelijkertijd met 't vlas gezaaid,
eerst nu zijn vrije beurt van wasdom zou krijgen. Het eerste gedeelte van hun zware
arbeid was volbracht; en zij verademden even en dronken weer een borrel uit de
flessen, die de boer voor de zoveelste maal van de hoeve had gehaald. Zij waren nog
niet dronken, maar enkelen toch begonnen vreemd te doen. Irma Pese had van
Vaprijsken een gevulde pijp gekregen en rookte met gulzige smakken, veel te gauw,
als een kwajongen vóór hij roken kan. La, Mietje Moor, Maaie Troet, het Geluw
Meuleken en nog een zestal mannen en vrouwen omringden haar en moedigden haar
spottend aan. Alleen Vaprijsken, die de pijp gegeven had, stond onbeweeglijk en
sprakeloos, als 't ware wachtend op haar te staren, een stille glimlach op zijn bleek,
effen gelaat met gele baard en gele snor, waarin de kleine, bruingerookte spotmond
als een donker putje lag.
Plotseling rukte Irma ruw de pijp uit haar lippen en gooide die tegen de grond,
terwijl ze met een ‘pouah’ van walging spuwde.
- Wa scheelt er dan? Deugt den toebak niet? giechelden de vrouwen.
- Pouah! de smeirlap; hij hêt er papier in gestopt! walgde Irma met een verwoede
blik op Vaprijsken.
- Papier nog al! deed deze, zich onnozel houdend en de pijp oprapend. - Kijk kijk,
't es tóch woar! wie mag da gedoan hen? En onder algemeen schatergelach haalde
hij, kalm glimlachend in zijn gele baard, een vieze prop half versmeuld papier uit de
bak.
Bij dit gezicht werd Irma groen en ijlings keerde zij zich om.
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Haar schouders hikten even krampachtig op en neer, en plotseling zakte zij klagend
ineen met het hoofd tegen een bundel vlas.
De anderen lieten haar maar liggen. Zij hadden nu pret met Krommen Bulcke en
oude Sieska, die beiden halfdronken, elkaar ter wille van een oude vete, heftig aan
't uitschelden waren. De Krommen brabbelde en viel over zijn woorden, helemaal
overstelpt door het razend gekwebbel en geschreeuw van Sieska, die hem eensklaps
voor ‘ouwe smeirlap’ uitschold, en dat scheldwoord herhaalde: tien keer, twintig
keer, dertig keer, tot het werd als een blaffen en snauwen, zó wild en dol, dat al de
anderen weldra begonnen mee te gillen en te blaffen, en ten slotte hand aan hand een
woeste ronde om de kijvers dansten, die aldoor maar razend bleven doorschelden,
de Krommen in verwarde klanken brabbelend en stotterend, de oude feeks aldoor
haar ‘smeirlap! smeirlap! smeirlap!’ krijsend, in zulk een furie dat het schuim haar
op de lippen kwam. Eensklaps rukte ze zich om en stak als uiterste hoon, met half
opgetilde rokken haar achterste naar hem uit, zó woest-geweldig, dat zij op de
glibberige bodem uitgleed en met 't gezicht tegen de grond neerstortte. De mannen
brulden 't uit en de meisjes gilden schrille kreten, als werden zij door twintig handen
tegelijk gekitteld, terwijl de Krommen Bulcke, eerst even als verbluft staand,
plotseling in een reusachtig, onbedaarlijk, zegevierend schoklachen uitbarstte, zijn
ogen stralend op het schouwspel, zijn tandeloze mond wijdopen, zijn beide grove
handen beurtelings als biddend in de hoogte en dan wild juichend neerpletsend op
zijn knokkelige, natte, kromme benen, als een kind in óverdolle uitgelatenheid. Hij
hoorde niet eens het woedend geschreeuw van Smul, die intussen met zijn wagen
teruggekomen, hem bijna omver reed; hij stond daar nog een hele poos te proesten,
nadat Sieska, bevend van woede, weer opgestaan en met de anderen aan het laden
was; hij zwenkte eindelijk weg, gelukkig voor de ganse dag, wat er voortaan ook
gebeuren moest.
Smul, recht op de wagen, stond geducht te brommen en te vloeken. Wat dachten
ze wel met hun lanterfanten en hun gekheid maken? Meenden ze misschien dat hij
tot laat in de
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nacht met zijn paarden heen en weer zou rijden! Dadelijk moest de helft van de
mannen en van de vrouwen naar de rootput met hem mee om het vlas te helpen lossen
en aan 't repen en roten te gaan. De andere helft moest op de partij blijven en de
bundels aan de rand van de landweg brengen. Hij sprak en beval alsof hij de baas
was, en toen een van de slijters hem vroeg of de boer het zo geschikt had, antwoordde
hij vloekend dat de boer al met een stuk in zijn kraag liep en dat hij nondedzju zijn
broek veegde aan de boer. De wagen werd opnieuw geladen en de slijters bespraken
even onder elkaar wie mee zou gaan en wie zou blijven. Alfons kwam heimelijk
naast Rozeke geschoven.
- Wat doe-je gij? vroeg hij fluisterend.
- Lijk of ge wilt, antwoordde zij zacht.
Wat vond hij 't lief van haar, dat zij haar besluit van 't zijne liet afhangen.
- Ik blijve, zei hij.
- Ik ook, murmelde zij. En beiden gingen achteraan staan. De meesten wilden
trouwens mee, om de verandering en de pret. De meisjes wipten giechelend midden
in de groene bundels op de wagen, de mannen zouden lopen. Met een woedende blik
keek Smul Alfons en Rozeke even na. Zij hoorden hem wat pruttelen van ‘verdomsche
leeggangers’ maar trokken 't zich niet aan. Hij zweepklapte en rukte aan de leidsels,
en de schichtige paarden stoven vooruit, met wreed blikkerend wit van ogen en
overeind-wuivende manen. De rootput lag ver, in een weiland, aan de andere zijde
van het dorp. Het was een hele sjouw om al dat vlas daarheen te vervoeren. Het was
er geen mindere de zware bundels van het verste einde van de partij naar voren aan
de weg te brengen; en zonder verder talmen gingen de overblijvers weer aan 't werk.
De hete zon priemde af en toe met scherpe schichten door de grijze wolken en
kroop het ogenblik daarna, als verstoppertje spelend, weer achter sluiers weg. De
leeuwerikjes orgelden steeds onvermoeid in 't hoge van de lucht, en bijwijlen galmden
nu ook in de verte de zwaardere contraltostemmen van wielewaal en koekoek. Stil
fladderden soms gele en witte vlinders rond, loom zwenkend als vermoeide we-
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zens; en heel kleine kapelletjes: bruinrode, met zwarte stippeltjes, of louter
azuurblauwe zonder een vlekje, zaten roerloos op de lichte, schrale wortelkruidjes,
nu eens met schitterende open vleugeltjes in de hete zon te genieten, dan weer met
doffe, mesfijn dichtgeknepen vlerkjes in de schaduw te rusten of te slapen. De
Krommen Bulcke, die op 't veld gebleven was, keek nu en dan gebogen-luisterend
naar de einder, en beweerde dat het in de verte donderde.
Om de drie kwartier keerde Smul met zijn lege wagen terug. Zij zagen en hoorden
hem komen van ver in de woestheid van zijn rennen, en in vliegende haast werden
de bundels opgeladen. Telkens keek Alfons hem even vluchtig aan. Hij nam geen
bijzondere notitie van Rozeke, hij keek naar niemand, hij schreeuwde maar, in
onstuimige drift, als tegen een troep beesten, dat ze zich moesten haasten; en terwijl
zij laadden ging hij naar de jeneverfles en dronk grote borrels, soms twee drie na
elkaar.
Toen sloeg het op de onzichtbare kerktoren twaalf trage slagen, en tegelijkertijd
klingelde schel het klokje boven op het dak van de boerenwoning, de arbeiders naar
't noenmaal roepend. Zij lieten dadelijk de bundels vallen en trokken in groep naar
de hoeve. Weer voelden zij plotseling allen een knagende honger, en 't leek hun of
de dag nu reeds zó lang geduurd had dat het wel avond moest zijn. Zij waren moe
en beu van werken en van drinken, zij hadden maar één gedachte, één verlangen
meer: eten, en daarna gaan liggen op de boomgaard in het gras, onder de frisse
schaduw van de fruitbomen. Bijna tegelijkertijd kwam ook het volk van de roterij
op het hoerenhof aan; en in de ruime keuken, waar de karnemelkpap dampend in
vier grote aarden kommen op de lange, ruwhouten tafel klaar stond, namen allen
haastig plaats, sloegen een kruis, deden een kort gebed, en gingen met de houten
lepels aan het scheppen. Borden hadden zij niet: allen aten met hun lepels uit de grote
kommen. De magen rammelden. Zij hadden honger, honger!... Zij voelden eerst hoe
groot hun honger was, nadat zij gulzig een paar lepels hadden ingeslurpt. In enkele
minuten waren alle vier de reusachtige kommen leeg, de boerin nam ze weg en zette
de tweede schotel: vier enorme platte teilen aardappels
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met kaantjessaus in de plaats. De gele, vetbesauste knollen glommen in de hoge
stapels, en de korte ijzeren vorken prikten in de hoop, telkens een volle,
heet-dampende aardappel naar de mond brengend. Hun honger scheen nog toe te
nemen en zij aten overdadig; de lekkere geur van de vettige ui- en speksaus krinkelde
diep in de neusgaten en deed hun 't water in de mond komen. Het was stikwarm in
huis en 't zweet brak uit op de gezichten.
De werkers van de roterij beweerden dat zij nu te veel vlas kregen op de dem1 en
drongen erop aan dat de achterblijvers op de vlasaard thans ook mee zouden helpen
om de te grote voorraad te repen en te wateren vóór het overige vlas gehaald werd.
Anders kwamen zij stellig vóór middernacht niet klaar. De boer, die heel de ochtend
in de herbergen van 't dorp gezeten had, kwam aangeschoten, met vuurrood gezicht
en waterige ogen binnen, en hakkelde ook dat er te te te te veel volk was op de
vlasaard en te te te weinig op de dem; kortom er werd besloten dat zij na de
noenstond-rust allen samen naar de dem zouden gaan, en eerst later, nadat zij daar
goed opgeschoten waren, de laatste bundels van de vlasaard weghalen. Zij waren
klaar met eten, zij deden weer een kort gebed en sloegen een kruis, en toen haastten
zij zich allen naar de boomgaard en vielen er doodmoe in het malse, koele gras, onder
de frisse schaduw van de heerlijke fruitbomen neer. De meesten sliepen dadelijk in;
anderen babbelden nog even door en enkele mannen kittelden de blote enkels van
de meisjes met strohalmen en graspijltjes. Alfons lag naast Rozekes broeder, Rozeke
zelf lag tussen haar zuster La en 't Geluw Meuleken. Af en toe klonk een kort gelach
van de mannen of een geknor van de gesarde meisjes. Alfons richtte zich even,
geprikkeld en jaloers, half overeind, vrezend dat de mannen ook Rozeke kittelden.
Maar zij had haar voorzorgen genomen, haar rok nauwsluitend om haar benen
opgerold. Zij sliep reeds, en dat stelde hem gerust. Hij hoorde nog even het gegiechel
van de dikke Irma Pese, die wat hoger dan de anderen gekitteld werd, en toen sliep
hij ook loodzwaar in. De lucht was effen

1

Rootveld.
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grijs en stil, benauwd en broeiend; de vliegen zwermden sarrend. Glanzend-rood
hingen de rijpe kersen in het zachte groen te blozen. In de verte hoorde men af en
toe vaag en zwaar dondergeroffel.
Klokslag twee waren zij allen op de dem. 't Was in een groot stuk weiland, midden
in een lang en smal verschiet van andere weilanden, rechts afgebakend door de met
hoge bomen beplante berm van een onzichtbaar, diepliggend kanaal, links door een
zanderige landweg, waarachter de rijke akkers van vruchtbaarheid geleidelijk naar
de ruime vlakte opgolfden. Op korte afstand rees de ouderwetse slanke dorpskerktoren
boven de lage, rode huisdaken, als een fijne naald van grijsgeel steen met gothisch
kantwerk van boogramen; en even verder, aan de overzijde van de weilanden, lag
een grote boerderij midden in haar boomgaard, als een rotsig eilandje in vlakke, stille
zee. Nog verder was een donker eikenbos, en daarachter puntten scherp ten hemel
de hoektorentj es van het kasteel. In enkele weiden graasden vreedzaam bonte kudden
koeien en paarden; in andere zag en hoorde men de vrolijke bedrijvigheid van maaien
en van hooien. 't Was overal de volle zomerdrukte, wanneer de lange dagen nog te
kort zijn voor het overweldigend vele dat verricht moet worden.
Op de dem, vlak bij de rootput, naast een kolossale stapel lichtgroene vlasbundels,
waarin hier en daar een meegerukte klaproos als een bloedspat vlekte, waren de vier
‘repen’ volop aan de gang. Het waren vier stevige, zware, twee voet brede en zes
voet lange, plat op de grond liggende planken, met dwars door het midden een dichte
rij lange, stevige, rechtopstaande ijzeren punten. De repers, rechts en links met de
voeten naar voren tegen de punten geschraagd en plat ten gronde op de planken
neergezeten, sloegen de vlas stengels met volle grepen tussen de lange, scherpe,
ijzeren tanden, rukten uit al hun kracht, een keer, twee keer, soms drie keer, tot al de
zaadkorrels er afgeritst waren, gooiden de stengels opzij, namen een andere volle
greep, rukten opnieuw. De vrouwen holden om hen heen en weer, brachten de bundels
aan, bonden ze los, namen ze, ontdaan van de korrels op,
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bonden ze weer tot bundels, en gooiden ze dan van hand tot hand naar de roters, die
in en om de rootput stonden. Met een plons gingen de bundels in het water onder,
de een boven de ander, en naarmate zij in dikke lagen heel de diepte van de bodem
vulden, werd er stro over uitgespreid en boven op het stro zware graszoden gelegd,
om het geheel goed in elkaar gedrukt onder water te houden. Dat repen en roten was
het echte harde sjouwen van de ganse ruwe vlas-arbeid. Het uitrukken en op de
wagens laden was slechts kinderspel daarbij vergeleken.
Nu was het hijgen en zweten zonder ophouden; nu was het beulen als afgejakkerde
lastdieren. De haren van de vrouwen hingen in natte, slordige verwarring om hun
vuurrode gezichten; de mannen, hemdsmouwen en broeken opgestroopt tot over de
ellebogen en knieën, waren beslijkt en bemorst als hadden zij in een modderpoel
ondergeduikeld. En echte vreugde klonk er niet meer in hun af en toe nog gewilde
uitgelatenheid: de ogen stonden dof en hol, de wangen waren ingevallen, de knieën
knikten en de handen beefden. Maar de drank, de slechte jenever, werd bijna
aanhoudend rondgeschonken, en dat hield de krachten nog op, en gaf aan de
bedrijvigheid haar bedrieglijke schijn van levenslustige pret.
Zij snakten allen naar de avond, naar het einde van het afmattend gebeul. De zon
was weer even tussen grijze wolken doorgeschoven en straalde met goudende tinten
over de groene weilanden, over het rijke vee, over de rijpende korenakkers en de
hoge, grijsgele kantelen van de kerktoren. En zij keken op en zuchtten; de zon stond
nog zo hoog, zo eindeloos-wanhopig hoog; het zou zo lang nog duren vóór die weiden
en akkers bronsrood werden, vóór dat rustig grazend vee wegsmolt in avondnevelen,
vóór die oude, grijze kerk, rood-laaiend als een vuurtoren, het laatste licht van de
ondergaande stralenbol opving. De klokkeslag van de lange, trage uren was zo gauw
geslagen: drie uur, vier uur; 't was of de langzame dag niet voortschreed en nooit
eindigen zou. De maaltijd van vier uur: spek met roggebrood en koffie werd in
gedrukte afgematheid gebruikt: en eerst toen ze weer aan de arbeid waren, en de j
ene verf les nog eens was
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rondgegaan, begon de trapsgewijze afkoeling van de drukbenauwde dag hen enigszins
op te fleuren. Allen samen zongen zij een liedje en 't leek wel of het werk eensklaps
gemakkelijker ging in het eentonig ritmerende wiegen van het deuntje, en toen het
uit was zongen zij er nog eentje, vrolijk en opgewekt, en toen een derde, een
schuin-ondeugend, dat hen allen lachen deed. Weer werd de stemming goed, weer
haalden zij hun grapjes uit. Om vijf uur barstte plotseling opnieuw een korte, maar
geweldige plasbui los, en voor de tweede maal werden de vrouwen ‘in de zij’
gestoken. Die tegenspoed, in plaats van hen terneer te slaan, verfriste en verlevendigde
hun pret. Zij waren nu toch eenmaal morsig en nat, het kon hun niet meer schelen,
zij zouden nu maar kletsnat blijven, van binnen en van buiten nat, giechelden zij, en
voor de zoveelste maal ging de fles rond. De boer, die sinds een paar uren bij de
slijters niet gekomen was, verscheen plotseling op de zandweg, in zulk een toestand,
dat de hele bende wild begon te schateren en te gillen. Hij zwenkte waggelend over
de ganse breedte van de weg, 't gezicht paarsrood, de armen hangend, en toen hij op
het glooiend weiland kwam namen zijn knikkende benen vanzelf een aanloopje, recht
op de rootput af. Twee mannen sprongen toe om hem nog juist bijtijds tegen te
houden, en hij plofte als een dode massa in de hoop zaadkorrels tussen de twee eerste
repen neer, klanken brabbelend waarvan geen enkel mens een woord verstaan kon.
De boer van de nabijgelegen hoeve, die op zijn akker stond en hem van ver had zien
aanzwenken, kwam langzaam en glimlachend naar de slijtersbende toe, drong door
de spotlachende menigte, tilde Kneuvels onder de schouders op en sleepte hem mee
naar zijn huis om er wat bij te komen.
De slijters waren nog volop aan 't praten en aan 't lachen over het geval, en de
langzaam dalende avondzon brak opnieuw schitterend door de wolken, toen zij aan
de overzijde van het weiland, op de berm van het kanaal, een groepje mensen zagen:
drie dames en een heer, die van ver met belangstelling naar hun werk stonden te
kijken.
- Wie zijn datte! riep Irma Pese.
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Niemand herkende ze.
- Datte!... Dat zijn liefs veur ons! schertste Vaprijsken. En hij wenkte ze van ver
tot zich, vrijpostig roepend:
- Ala toe, meiskes, kom moar hier; we zillen ulder ne kier tegen onz' onderveste
trekken.
- Ha moar zwijg toch, gie kalf! riep Rozeke eensklaps een vurige kleur krijgend.
- Zij-je nie beschoamd! 't Zijn iefers van 't kastiel!
Rozeke had plotseling jonkvrouw Anna, de dochter van 't kasteel herkend, die
veel in 't veld ging wandelen en haar reeds meer dan eens op vriendelijke wijze
aangesproken had. Haar uitroeping tegen Vaprijsken bracht als bij toverslag een
benauwende stilte onder de slijters teweeg. 't Kasteel, dat was de almacht, waar zij
allen bang voor waren; en nu hadden zij allen ook eensklaps mejonkvrouw Anna
herkend. Zij vreesden dat de jonkvrouw Vaprijskens onbeschoft geroep gehoord had,
en hun vrees steeg plotseling tot ontzetting en schrik, toen zij de vier personen, na
een korte aarzeling, beslist naar hen toe zagen komen.
- Z'hén ou g'heurd, zille; ge zilt er van goan krijgen, Vaprijs, fluisterden zij bevend,
terwijl zij allen met inspanning en schuw neergeslagen ogen weer aan 't werk gingen.
De vier bezoekers waren reeds op 't weiland. De slijters, in hun werk verdiept,
keken al onder op met zijlingse blikken en zagen ze bedaard onder kalm gepraat over
het groene gras naar hen toeschuiven. De dames waren in lichte zomerkleren: wit,
geel en roze, met schitterende parasols; de heer, in 't donkerblauw met gele strohoed,
zwaaide met een bruine wandelstok. De repers rukten aan de stengels, de vrouwen
holden met de bundels heen en weer, de roters plonsden in het water. Geen woord
werd meer gesproken, geen oog durfde meer opkijken.
- Mogen we ne keer komen zien? klonk eensklaps een jonge, heldere, vriendelijke
stem.
Als bij toverslag, het hart van een zwaar pak verlost, keken al de slijters op.
- Zeker, mejonkvreiwe, zeker, klonken bedeesd een paar stemmen.
De vier bezoekers waren heel dichtbij gekomen en mejonk-
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vrouw Anna groette de arbeiders met een lieve glimlach en een algemene ‘goên dag’.
De beide dames die haar vergezelden groetten insgelijks, met een kort hoofdknikje,
en de heer lichtte eventjes de rand van zijn strohoed op. Allen antwoordden, stil en
nederig: ‘dag mejonkvreiw en gezelschap’, en gingen druk voort met hun arbeid.
Het kasteelmeisje gaf, in een vreemde taal, uitleggingen aan haar gezellinnen.
- They begin very early in the morning, I believe at one or two o'clock and they
have to work awfully hard all day, until they have finished, not often before eight or
nine in the evening.
De anderen luisterden en glimlachten, met af en toe een ‘very interesting’ van
belangstelling. Zij waren lelijk en mager, met grote mond en vooruitstekende kin,
en iets hard-mannelijks in hun stijve, houterige gestalten. Hun rokken waren kort en
hun voeten groot, en op hun rosblonde haren droegen zij, sterk naar voren, gewone
mansstrohoeden met zwarte linten, zonder gratie. Mejonkvrouw Anna, daarentegen,
was een buitengewoon mooie en gracieuze verschijning, lang en slank, een fris-roze
gezondheidskleur over haar zachte ovale wangen, met schone donkere ogen en
weelderige zwarte haren onder een licht en lief, sierlijk gebogen zomer-hoedje met
witte tule en roze rozen, die dezelfde tere kleur hadden als haar doorschijnend
japonnetje. De jonge man die haar vergezelde was groot en blond, stevig gebouwd,
met een borstelig-opgekrulde, blonde snor en iets stugs in de uitdrukking van zijn
koude, grijze ogen. De mannen keken onder het sjouwen af en toe eens schichtig op,
de meisjes waagden, in het heen en weer hollen met de vlasbundels, zijdelingse
blikken naar de frisse, lichte zomertoiletjes.
Eensklaps ontwaarde mejonkvrouw Anna Rozeke; en vriendelijk-verrast, als tot
een goede, oude kennis, riep zij uit:
- Kijk kijk, Rozeke, zijt gij hier ook aan 't werk?
- Ha joa ik e-woar, mejonkvreiwe, glimlachte Rozeke, verlegen opkijkend. En een
vluchtig blosje verlevendigde zo lief en fris haar moegesjouwd gezichtje, met de
natte, om haar voorhoofd en slapen klevende bruine krulletjes, dat alle drie de
bezoeksters haar even met vertederde bewondering aan-
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schouwden.
- That's my very dear little friend. Isn't it a pity that she has to do such a hard,
rough work? zei jonkvrouw Anna tot haar gezellinnen.
- Aoh! too bad, she looks so nice! antwoordden zij met een aanstellerig glimlachje.
- That young man behind her, the dark one with his good feature, that's her lover,
you know.
- Aoh! really! riepen de twee Engelsen, eensklaps vol belangstelling naar Alfons
kijkend. De oudste van de groep greep naar haar face-à-main en nam de jonge man
aandachtig op. Vaprijsken en de Seissekoker, die naast Alfons stonden, zagen de
beweging en glimlachten.
De heer, die de drie meisjes vergezelde, was even wat opzij gaan staan en keek
belangstellend naar 't zwaar figuur van Irma Pese in haar plakkend-natte kleren.
Mejonkvrouw Anna kwam plotseling naar hem toe en keek hem sprekend met
haar lieve ogen aan, terwijl ze zacht en teder haar fijne hand op zijn arm legde.
- Armand, donne-leur quelque chose, leur travail est si dur, streelde zij.
Hij ging dadelijk in zijn zak, tastte even, haalde een goudstuk van twintig frank
uit.
C'est trop, n'est-ce pas? dubieerde hij.
- Mais non, mais non: rend-les heureux, ne fût-ce qu'une fois, smeekte zij met een
ontroerde vertedering in stem en ogen.
Hij stak het glinsterend stukje in de hoogte, en floot even, als om een hond te
roepen.
De slijters keken op en aarzelden, niet goed begrijpende wat hij bedoelde, niet
kunnende geloven dat hij hun zoveel wou geven.
- Allons donc! riep hij enigszins ongeduldig met het stukje wenkend.
Vaprijsken liet zijn bundel vallen en kwam toegesneld. Hij kreeg het goudstuk.
- Merci, menier den b'ron, merci, gij zijt wel bedankt, zei hij met een kleur van
emotie, die gans zijn geel gezicht met gele baard van geluk overglansde.
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- Nondedzju! Twintig fran! juichte hij stil, met het schitterend stukje bij de anderen
terugkomend. Zij stonden er allen als verbluft van, en keken bijna bang-bewonderend
naar de milde gever.
- Ha ha ha, menier den b'ron, gij gij gij zij nog weird da ge leeft! brabbelde
plotseling de Krommen Bulcke, onmachtig zijn overweldigende ontroering langer
te bedwingen.
Wild moesten zij eensklaps allen schateren om de gekke woorden en gebaren van
de Krommen Bulcke. Hun eerste schroomvalligheid was voorbij en de gezichten
glommen van vreugd, op de rijke bezoekers gevestigd. Irma Pese keek de jonge man
met glinsterende ogen aan.
- What did he say? What do they laugh for? vroegen de Engelsen.
Maar de Krommen Bulcke liet zich door hun spotten niet uit het veld slaan. Hij
was ontroerd en hij was dronken, en plotseling kwam hij waggelend en hinkend naar
het viertal toe, en barstte daar voor hen in tranen uit, klanken brabbelend, die niet
meer te verstaan waren.
- Why does he cry now! riepen verbaasd de Engelsen.
Maar al de andere slijters lachten en schaterden steeds luider om de Krommen
Bulcke, die niet meer tot bedaren was te brengen, en nu volstrekt in zijn vuile, natte
hand, de fijne hand van de heer poogde te drukken.
- Hij'n wilt ou smeirige peuten niet!... dat 't nog van 'n meiske woare! spotte
Vaprijsken, die de blikken van de jonge man op Irma Pese wel gemerkt had. En hij
riep naar de dikke deerne:
- Toe, Irma, gee gij hem e-kier 'n handsjen!
Maar de bezoekers hoorden 't niet; zij trokken zich langzaam voor de penibel
wordende emotie van de Krommen terug, met vriendelijke glimlachjes en knikjes,
als goede vorsten, die hun trouwe onderdanen met een weldadig bezoek hebben
vereerd. Mejonkvrouw Anna klopte Rozeke in 't voorbijgaan vriendelijk op de
schouder en glimlachte ook welwillend en als 't ware goedkeurend naar Alfons. En
ook de twee stijve, magere Engelsen glimlachten en knikten nog eens apart voor
Rozeke en Alfons; en weg waren ze, voorzichtig schrijdend door de modder, dwars
over 't weiland
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naar de landweg, in de richting van 't kasteel.
Nauwelijks waren zij uit 't zicht, of al de vrouwen begonnen verward en ondereen
te snateren. Zij hadden 't tegelijkertijd over de mooie kleren, over de twee lelijke,
magere Engelsen, over die schone, lieve jonkvrouw Anna en over de milde heer die
zij nog nooit tevoren gezien hadden.
- Doar zilt-e van heuren! da es mejonkvreiw Anna's lief! riep opgewonden Irma
Pese.
- Ge zoe't gij meschien zijn lief wille zijn! gekte Vaprijsken. Luid moesten zij
allen giechelen en schateren.
- 'k Weinsche dat ik 't heure woare! riep de Seissekoker.
- O gie leulijke vuilbek! schimpten de vrouwen.
Zij babbelden daar nog druk over na en kwamen tot de conclusie dat het
waarschijnlijk toch wel was zoals Irma zei: jonkvrouw Anna's lief. Zij vonden hem
een mooie, flinke man, en wat moest hij schatrijk zijn om zo maar ineens twintig
frank ten beste te geven.
- En ienen die de meiskes geire ziet es 't euk! riep oude Sieska.
- Joa? joa?... Woaraan zie-je gij da, Sieska? schaterden zij.
- Mijn eugen 'n zitten in mijne zak nie! schetterde de oude. - 't Es ienen die 't katsen
in 't donker zoe pakken, da zegge 'k ik ulder!
De mannen proestlachten, de meisjes kronkelden zich en sloegen van de pret op
hun billen.
Vaprijsken, lachend in zijn gele baard, haalde 't mooie stukje uit zijn vestzak en
hield het in de hoogte.
- Fouitt! floot hij, het wenkend gebaar van de heer na-bootsend.
Allen kwamen joelend om hem staan. Er werd beraadslaagd wat zij ermee zouden
doen.
- Verdrijnken, nondedzju! riep de Seissekoker.
Maar luide kreten van protest lieten zich horen. Zij hadden al te veel gedronken,
en er werd besloten dat zij 's avonds 't stukje zouden delen.
Vaprijsken stopte 't zorgvuldig weer in zijn binnenzak, en staarde nu met
ondeugend-glimlachende ogen naar Alfons en Rozeke. Hij was in dol-grappige luim
en riep tot de anderen:
- Zeg ne kier, jongens, verstoat-e gulder Frans en IJngels?
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Allen lachten, ontkennend, hoofdschuddend.
- Ik wel! riep Vaprijsken. Oh yes, écoutez!
- O gie zot! giechelden de vrouwen.
Vaprijsken nam enkele vlasstengels bij elkaar, verboog ze tot een soort van bril
en keek er door naar Alfons en Rozeke, zoals een van de Engelsen gedaan had.
- C'est ca Alfons en Rozeke, die mee malkander vrijen, gek scheerde hij...
Opnieuw schaterden en giechelden zij allen o verluid terwijl Alfons en Rozeke,
hoogkleurend, gegeneerd glimlachend stonden te kijken.
- Eh bien çé bon, ze zijn getreiwd! riep Vaprijsken. En vóór ze de tijd hadden hem
te ontwijken duwde hij Alfons zó ruw tegen Rozeke aan, dat ze beiden, onder luid
gejuich en gegil, in de hoop zaadkorrels omver vielen.
Maar het werd avond en de lucht betrok alweer met zware, donkere, goudomrande
wolken. De stapel vlasbundels was spoedig aan het verdwijnen en sinds een poos
reed Smul, geholpen door twee mannen, opnieuw van en naar de vlasaard heen en
weer, om wat ginder nog overbleef te halen. Hij kwam juist met de laatste wagen
aan de rootput, toen de laatste bundel van de voorraad er werd ingedoopt, en schril
gejubel begroette zijn verschijning. In vliegende haast werd de vracht beneenge
worpen, en enkele vrouwen, waaronder ook Rozeke, sprongen op de wagen om er
de laatste stengels af te bezemen.
De lucht was intussen bijna zwart geworden. Alles kreeg vreemde, fantastische
vormen en kleuren: de rootput lag daar als een donkere, peilloos diepe kuil, de
weilanden strekten zich als een vale, dorre vlakte uit, de dichte bomenkruinen langs
't kanaal rezen als sombere heuvelkammen, de kerktoren stond spierwit, ijl, klein en
broos als een speel-tuigje door kinderhanden daar geplaatst, en 't rijpend koren aan
de landweg blikkerde met sulfergele golvingen, als wasemden er zwaveldampen uit
op. De bruingebrande gezichten van de slijters hadden een ongewone, bijna grijnzende
uitdrukking, het grazend vee troepte zich loeiend ergens samen, en de paarden werden
zenuwachtig-ongeduldig, ter
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plaatse trippelend, met rillingen over hun klamme huid, als voelden zij, in bange
gejaagdheid, het dreigend naderen van het gans de dag verwachte onweer. Zelfs hun
vrees voor Smul, die driftig de gebitten schudde, was niet meer in staat ze te kalmeren;
en haastig gooiden de mannen reeds met grote schoppen op de nog maar half
schoongeveegde wagen de zaadkorrels die Smul naar de hoeve zou vervoeren, toen
plotseling een verblindend vuurzigzag, bijna onmiddellijk door een krakende
donderslag gevolgd, het donker zwerk doorscheurde en doordaverde. De slijters
vluchtten gillend weg, de paarden sprongen op en schoten toe, en als de bliksem zelf
waren zij om en weg, in dolle vaart achter zich rukkend de ratelende, hobbelende
wagen, waarop nog enkele vrouwen en de leidsman woest door elkaar werden
geslingerd en geschokt. De slijters hoorden een korte, schrille kreet, zagen, in 't
halfduister, een vrouwengestalte uit de wegstormende wagen springen of vallen, en
toen een tweede en toen een derde, en toen nog een die springen wilde, maar op 't
laatste ogenblik met ruw geweld door twee mannen-armen, - die van Smul - werd
achteruitgetrokken en binnen in de wagen neergesmakt. - Meer zagen zij niet. De
wagen was denderend om de hoek van de landweg tussen het zwavelgeel-blikkerend
koren verdwenen, en plotseling, met rauw gegil, stormden zij hem allen achterna.
Rozeke, de laatste van de vier, op de weghollende wagen gebleven meisjes, lag half
bewusteloos, plat op de plankenbodem, in de dunne laag zaadkorrels uitgestrekt.
De wagen sprong en kraakte, bonsde scheef en schots, nu eens als 't ware schokkend
over een berg en dan plots weer neerploffend als in een afgrond; en in het donderend
geratel van het onweer en het flitsen van de bliksemstralen hoorde Rozeke aanhoudend
een reusachtig snuivend en ritmisch gejaag, alsof een machtige, schor-hijgende stem
onophoudelijk, in overijld vlug tellen, de steeds herhaalde getallen: een twee drie!
een twee drie! een twee drie! uitbulkte. Dat was de ritmisch-stormende galopvlucht
van de weghollende paarden. Zij slaakte een noodkreet en richtte zich half overeind,
eensklaps tot het volle besef van de werkelijkheid opgeschud, en
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zag in het halfduister Smul van voren op de wagen staan, de beide handen aan de
leidsels, het lichaam achterover, de benen van elkaar gesperd. Hij schoorde zich met
beide voeten tegen de op en neer dansende voorplank, en zijn hoofd en schouders
schokten en zwenkten met het schokken en het zwenken van de wagen mee, als stond
hij erop vastgespijkerd. Hij hoorde haar noodkreet, keerde fluks het hoofd half tot
haar om, schreeuwde haar toe, in korte, afgebroken woorden:
- Stille!... nondedzju!... liggen!... Bijt... op ou tanden!... anders... ou tonge!
Hij slaakte plotseling een vloekschreeuw van pijn: door zijn roepen had hij zelf,
in 't schokken van de wagen, de tong tussen zijn tanden geklemd, en 't bloed spatte
uit zijn mond. Hij schoorde zich nog hardnekkiger met de voeten tegen de voorplank,
hing met al de kracht van zijn zwaar lichaam achterover aan de leidsels...
- Ivo! Ivo! Help mij! schreeuwde zij verwilderd, overeind, op haar knieën, de ogen
uitpuilend van doodsangst, haar beide handen aan de heen en weer schuddende
zijplanken geklemd.
- Nondedzju!... stille!... roep niet!... Ge moakt... de peirden... roazend! gilde hij
tegen.
Maar zij schreeuwde al harder en harder, uitzinnig van schrik, en steeds woester
bruiste, als een sombere verdelgingskracht, in 't dreunen van het onweer, de doffe,
razendsnelle ritmus van de weghollende paarden, terwijl de wagen, van de landweg
afgedwaald, nu dwars door 't akkerland over voren en door kuilen schokte, als in
blinde stormvaart naar de dood.
Plotseling was 't of hij door ruisend water holde, en meteen stuitte aanzienlijk de
dolle woestheid van zijn vaart. De wilde paarden waren vlak in een hoog korenveld
terechtgekomen. Zij rukten er toch door en sprongen weer als leeuwen, met vliegende
manen door een klaverveld; maar achter de klaver was nog een partij koren, en daar
plofte eensklaps een van de paarden neer en werd de wagen met een krakende schok
tot staan gebracht. Rozeke bonsde met ruw geweld tegen Smul, die voorover van de
wagen stortte, bo-
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ven op het neergevallen, spartelend paard.
Met duivelse snelheid vloog hij weer overeind, rukte en schokte razend het
omgevallen beest weer recht, sprong naar de schuimende gebitten en liet er zich met
beide klauwen, als een klit aan hangen. Hij blies en hijgde, het zweet droop van zijn
vuurrood aangezicht, zijn wrede ogen stonden uitgepuild, zijn bloedende, bevende
lippen vloekten de afschuwelijkste verwensingen uit. Hij bezat zichzelf niet meer
van woeste furie, hij liet eensklaps de gebitten los en sprong met beide klauwen op
de snuivende, blazende neusgaten van de paarden, en schudde en kneep ze met het
snijdend-scherpe van zijn nagels toe, als om de beesten te verstikken. Zij hinnikten
van pijn en trilden op hun benen, plotseling tam als schuwe lammeren, de druipende
huid als met een dikke laag van witschuimende zeep bedekt, de staart tussen hun
doorzakkende schenkels ingetrokken. Eerst toen hijzelf geen kracht meer had om ze
te slaan, te schoppen en te knijpen liet hij ze los, en kwam met een helse glimlach
van overwinning naar Rozeke toe. Hij veegde met zijn mouw zijn schuimende,
bloedende mond af; en vóór ze in haar bevende, huilende ontsteltenis kon gissen wat
hij doen wou, greep hij haar woest in zijn sterke armen en drukte haar een
harts-tochtelijk-wilde zoen op de mond.
- Nou... nou of nooit! brulde hij schor.
Zonder aarzelen, zonder een ogenblik te pogen hem met zachtheid of door smeking
af te weren, intuïtief en instinctmatig in haar gruwelijke angst en afkeer, wrong zij
't hoofd opzij, en slaakte een kreet, één enkele, zo hard als zij kon:
- Alfons! Help mij! Meurd! Meurd!
Als een veertje tilde hij haar op, smakte haar omver, stortte met haar in 't vertrapte
koren neer.
Maar de doodsangst en 't gevaar gaven haar eensklaps bovenmenselijke kracht en
vlugheid. Als een springveer schokte zij zich op, sprong door het weggeslingerd
koren, gilde opnieuw een rauwe kreet, alsof haar keel ervan openscheurde:
- Alfons!... Help mij! Meurd! Meurd!
Kreten galmden in de duisternis op korte afstand en 't ogenblik daarna rukte de
hijgende slijtersbende door het hoge ritselende koren aan, en kwam Alfons huilend
en roepend
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op haar aangevlogen:
- Rozeke!... Och Hiere, Rozeke!... Leeft-e nog? Hé-je geen leed.
- Niets! Niets! juichte zij hees haar redder tegemoet.
Hij greep haar in zijn armen en zoende haar hartstochtelijk, niet bang meer voor
de opspraak van de anderen, niet aarzelend haar als iets dat nu van hem was te
verdedigen en te beschermen. En toen hij, angstig haar aankijkend en betastend,
eindelijk overtuigd was dat haar niets geen leed was overkomen, toen barstte hij als
een kind in tranen uit, en trok haar smekend met zich mee, ver van de akelige wagen,
waar al de anderen nu in angstig druk gepraat omheenstonden. Gedwee volgde zij
hem, nu ook ineens ontspannen na de heftige emotie, tranen van zachte herleving
wenend, heel zacht tegen hem aangedrukt die plotseling als haar redder was
verschenen, en haar nu zijn leven lang beminnen en beschermen zou.
Zij kwamen door 't vertrapte koren en de klaver op de landweg, en zonder op de
anderen te wachten gingen zij vooruit, in de richting van de hoeve. Hij ondervroeg
haar nu met angstige, tedere bezorgdheid; hoe of 't gekomen was? waarom zij ook
niet uit de wagen was gesprongen? en of zij niet gedacht had dat haar laatste ogenblik
gekomen was toen de wilde paarden met haar door en over alles heen wegholden?
Zij wist het niet meer, zij kon niet antwoorden. Alles was zo bliksemsnel gegaan;
alleen ja, dat wist ze: dat ze nooit gedacht had levend er vandaan te komen. De
paarden waren door de donderslag geschrokken, maar Smul had er toch ook wel
schuld aan: hij had zijn beesten heel de dag zo wild en woest gejaagd en opgezweept.
- En wat dee Smul as de woagen eindelijk in 't keuren stille stond? vroeg hij
plotseling.
- Hij... ze wou het zeggen, maar een plotselinge schroom deed haar zwijgen. Smul
was een dierlijke woestaard, maar hij was sterk en moedig, en zijn onverschrokken
koenheid had haar wellicht het leven gered. Zij was bang, doodsbang voor hem
geweest als voor een moordenaar; maar haar angst en toorn waren over en iets zei
haar dat zij hem nu niet te zwaar beschuldigen mocht.
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- Hij hé zijn peirden wried geschupt en geslegen, antwoordde zij.
Hij liet haar los en zij liepen een poosje zwijgend door, als 't ware elk in zijn eigen
gedachten. De duisternis was bijna gans gevallen en het onweer trok af, maar aan de
grauwe horizon flitsten nog bij tussenpozen scherp zigzaggende weerlichten, die dan
voor een ogenblik de blonde landweg met zijn kronkelende wagensporen, de
neerbuigende natte korenakkers, de malse groene en paarse klavervelden zo scherp
en helder als bij klare dag verlichtten. De lucht was heerlijk fris geworden en de
verre donder bromde slechts heel lang na elke blimsemstraal, in doffe trillingen
zwaardreigend over andere gewesten.
Toen nam hij eindelijk heel zacht weer haar hand, en zo eenvoudig en naturlijk
alsof 't niet anders kon, zei en vroeg hij haar met diepe, kalme, ernstige stem, dát wat
hij maanden lang in kwellende schuchterheid geaarzeld had te durven zeggen en te
vragen:
- Rozeke,... 'k zie ou geiren;... wilt e mee mij treiwen? Haar handje had een korte
trilling van emotie en verrassingen een tere zucht steeg van haar lippen.
- Joa ik... 'k zie ou euk geiren, antwoordde zij heel stil, heel zalig-zacht ontroerd.
Hij legde zijn arm om haar middel en plotseling begon zijn hand hevig te beven.
Hij wilde nog veel meer zeggen, maar kon niet. Zijn droge keel hikte telkens de
woorden van liefde en ontroering diep in zijn binnenste terug.
- Rozeke... Rozeke... herhaalde hij enkel met strelende stem; en vanzelf neeg haar
hoofdje naar het zijne, en in de duisternis vonden zijn zoenende lippen haar frisse
mond...
Zwaar-dreigend trok het verre onweer steeds dieper naar het zuiden af, en in de
schoongeveegde, hoog-donkerblauwe lucht schitterden nu de stille, gouden sterren.
Zij spaken geen woord meer; zij konden niet meer spreken. Hun ziel was te vol,
te gelukkig. Maar als onscheidbaar hielden zij zich tegen elkaar aangesloten, in een
gevoel van wederzijdse sterkte en bescherming, die voortaan alles kon trotseren.
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Daar blonken reeds, in 't kort verschiet, laag bij de grond, de stille lichten van de
grote hoeve; en achter zich aan hoorden zij vaag het druk gepraat van de opgewonden
slijters en het dof geratel van de wagen, die nu in kalme gang met de getemde rossen
terugkwam.
Hij liet haar los en aan de ingang van de oprijlaan voegden zij zich bij de anderen,
die hun korte afzondering niet eens bemerkt hadden. Allen praatten in driftige
verwarring over het geval, en op de drempel van het woonhuis stond de boerin,
angstig roepend van ver wat er toch gebeurd was.
- Niets,... niemendalle; de peirden die 'n beetje hoastig woaren om noar huis te
komen, snoefde Smul.
De slijters lachten, en driest, als uitdagend, liet hij zijn zweep boven de schuddende
manen van de nog bang trillende, schuimende beesten knallen.
Als een trage kudde drongen de afgematte sjouwers onder zwaar klompengetrappel
naar binnen.
- Es den boer bij ulder niet? vroeg de boerin.
- Nien hij, bezinne, antwoordden enkele stemmen.
- O die smeirigen dronkoard! bromde zij, bevend van gramschap.
In 't helder licht van de ruime keuken stonden de reusachtige kommen ‘slijtpap’
wachtend op de lange, ruwhouten tafel te dampen. Als uitgehongerden vielen de
slijters erop aan. Enkelen waren zó moe dat hun zware oogleden onder het slurpend
eten neerzakten.
Reeds een volle week hadden de meesten dag aan dag bij verschillende boeren
‘gesleten’; en morgen vóór het eerste daglicht zouden zij opnieuw beginnen...
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II
Toen de oogst veilig opgeborgen in de schuren lag, of te allen kante in grote schelven
op het kaalgeschoren land stond; toen het tenger rapenloof begon te kiemen op de
wijde akkers waar het gouden koren had gegolfd; toen stille rust kwam na de zware
arbeid, en boeren en boerinnen overal met vrolijke gezichten in hun beste kleren naar
de kermisdorpen togen, greep het huwelijk op een zacht-zonnige septemberochtend
plaats.
Alfons' moeder had wel eerst wat geklaagd en gebromd, onaangenaam door de
gebeurtenis in haar bedompt stilleventje van oude, ziekelijke vrouw verrast; en ook
Rozekes ouders hadden er wat tegen opgezien, omdat het meisje nog zo jong was,
maar tot feitelijk verzet was 't niet gekomen.
- Zurgt da g'aan de kost komt, had Rozekes vader gezegd; en Alfons' oude moeder
had slechts één voorwaarde gesteld, maar een streng-besliste: dat ze de goedkeuring
van nicht Begijntje moesten hebben.
Dat was een angst geweest!... Bevend waren Alfons en Rozeke naar het Begijnhof
in de stad gegaan, en als twee schuldigen waren zij vóór nicht Begijntje verschenen.
Doch het was meegevallen. Nicht Begijntje, oud en half verkindst, had
ternauwernood enige verwondering laten blijken. Zij had weinig notitie van Rozeke
genomen en eindeloos geklaagd over haar eigen gezondheid, die de laatste tijd zo
achteruitging. Zij waren weldra zo totaal van het doel van hun bezoek afgedwaald,
dat Alfons haar eraan had moeten herinneren en met trillende stem aan nicht Begijntje
gevraagd had of ze 't wel goed vond, dat ze met elkander trouwden.
- Joa ik, had nicht Begijntje geantwoord, - op conditie da g'ulder veur ulder huwelijk
deftig gedroagt en in de zonde
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van onkuisheid nie'n vervalt. En streng had zij Rozeke even aangekeken.
Rozeke had blozend haar ogen neergeslagen, maar Alfons had moed gevat en
plechtig verklaard dat nog nooit iets verkeerds tussen hen gebeurd was, en dat het
vóór hun huwelijk ook niet gebeuren zou.
Daarmee was nicht Begijntje tevreden geweest en verder had zij over hun
wederzijdse plichten gesproken. Het scheen in haar versufte geest van oude kwezel
onomstotelijk vast te staan, dat de vereniging van de beide seksen - zelfs de door de
echt gewettigde - iets buitengewoon akeligs en onterends was, dat ternauwernood
door een voorbeeldig kuise omgang vóór het huwelijk enigszins vergoed kon worden.
Zijzelf was veel te fatsoenlijk geweest om te trouwen, beweerde ze; en zij noemde
hun tot voorbeeld de heilige Tobias, die na zijn huwelijk drie dagen en drie nachten
met zijn vrouw in zuiverheid leefde. Met deze en andere vermaningen had zij hen
eindelijk laten gaan, maar hun doen beloven, dat zij op hun trouwdag, - die ze toch
zeker wel volgens gebruik in de stad zouden doorbrengen - haar nog eens moesten
komen opzoeken.
Met Smul, daarentegen, hadden zij vervelender gescharrel gehad.
Toen hun voorgenomen huwelijk publiek bekend werd, was Smul wild aan 't
drinken gegaan en had in alle herbergen geschreeuwd dat Rozeke de zijne was
geweest, die avond van de slijting, toen de stormende paarden met hen beiden op de
wagen in het koren waren weggehold. Dagen lang had hij als gek gelopen, zwerend
dat hij Alfons zijn mes door 't lijf zou halen indien hij hem ontmoette; hij had zijn
dienst opgezegd en was gaan landlopen; en op een avond was hij komen schelden
en briesen vóór 't huisje van Rozekes ouders, zó gemeen beledigend, dat haar broeders
en haar vader op hem afgevlogen waren en hem geducht hadden afgeranseld. Sinds
was hij weer bedaard en uiterlijk kalm geworden. Hij had opnieuw dienst als
paardeknecht genomen bij boer Kneuvels, en werkte als een lastdier, somber in
zichzelf teruggetrokken, geen nutteloos woord tussen zijn halsstarrig-dreigend gesloten
lippen doorlatend. Maar Rozeke bleef
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doodsbang voor hem en vermeed stelselmatig elke gelegenheid hem te ontmoeten.
Zij was geen enkele maal meer bij boer Kneuvels komen werken, en in haar schrik
had zij ook aan Alfons zijn woeste aanranding in 't koren, op die avond, met de
weghollende paarden, verteld.
- Rozeke, zweir mij da ge de woarheid zegt; zweir mij dat er nie anders gebeurd
'n es en dat de sloeber liegt! had hij haar plechtig-dringend gevraagd.
- 'k Zweire 't ou, Fons; 'k mage deudvallen as ik ou de woarheid nie'n zegge! had
zij met onwrikbare beslistheid geantwoord. En frank in het gezicht had zij hem met
haar mooie, kinderlijk-reine, blauwe ogen aangekeken.
- 'k Geleuf ou, had hij ontroerd geantwoord: en verder was er niet meer over
gesproken.
Even vóór negen uur kwamen zij op het gemeentehuis, waar het burgerlijk huwelijk
zou voltrokken worden. Zij waren beiden gans in 't zwart gekleed, hij met een rond
hoedje, het donker haar zorgvuldig gestreken en 't zwarte snorretje gekruld, netjes
als een heer; zij met een schitterend witte onderrok waarvan zij het randje liet zien
en een zwarttulen hoedje, met hel-witte-en-roze bloemen. Zij zag er fris en jeugdig
uit als een nog heel jong meisje. Haar zachte wangen hadden, onder hun warme tint
van zonnebruinheid, de tere, frisse kleur van de bloemen op haar hoofd en haar
blauwe ogen schitterden, als glanzende vergeet-mij-nietjes.
Alfons' oude moeder en Rozekes beide ouders waren meegekomen. Vaprijsken,
als een zomervogel in 't groengeel gekleed, was trouwvaarke, en La, in 't donkerbruin,
met schelblauwe bloemen op haar hoed, was trouwmoerke. Verder dienden drie
ambachtslui uit de buurt, doorgaans voor dergelijke gelegenheden op het laatste
ogenblik van hun werk gehaald, tot huwelijksgetuigen. In de afwezigheid van meneer
De Latour-Champlon, de baron-burgemeester en jonkvrouw Anna's vader, werden
zij door meneer Waelckens, de eerste wethouder, in de secretarie van het
gemeentehuis, met openstaande deuren, getrouwd. De plechtigheid was spoedig
afgelopen. Meneer Provijn, de secretaris, een slaperige, bleke dikkerd, met
vetglimmend vest, zanikte de lezing
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van de huwelijksakte voor, terwijl meneer Waelckens, met gans andere dingen bezig,
de gelegenheid van zijn komst op het gemeentehuis waarnam, om met gefronste
wenkbrauwen van verveling talrijke malen zijn handtekening op lijvige, gele registers
te krabbelen. Hij kwam eerst ter zake toen de secretaris zijn zeurige voorlezing even
onderbrak en vragend-wachtend naar hem opkeek.
- Zijn we'r? vroeg hij. En, op een bevestigend hoofdgeknik van de slappe secretaris,
keerde hij zich tot Alfons' oude moeder en stelde de sacramentele vraag:
- Vreiw Urzela van de Weghe, verkloart-e gij toe te stemmen in 't huwelijk van
ouë zeune Alfonsus Josephus van de Weghe met Irma Rosalia van Doalen?
- Joa ik, menier de schepen, antwoordde dof en hees het ziekelijk oudje.
Meneer Waelckens keerde zich tot Rozekes vader om:
- Constantinus Ludovicus van Doalen, verkloart-e gij toe te stemmen in 't huwelijk
van ou dochter Irma Rosalia mee Alfonsus Josephus van de Weghe?
- O ba joa ik, menier Woalkes; ze'n moen moar zien e-woar da z'ulder deveuren
doen om aan de kost te komen, antwoordde glimlachend de vader.
- En gij, vreiwe, stemt-e gij euk toe? vroeg meneer Waelckens aan Rozekes moeder,
zonder op vaders grappige toon in te gaan.
- Ha, 'k zal wel moeten, e-woar; moar 't es spijtig dat ze nog zeu jonk es.
- Joa moar, stemt-e toe of stemt-e niet toe? vroeg meneer Waelckens met een begin
van ongeduld.
- O joa joa ik, joa joa ik, menier Woalkes. Z'n moen ulder moar weiren, e-woar?
W'hên 't wij euk moeten doen om deur 't leven te komen.
Meneer Waelckens, 't gelaat steeds ernstig en de wenkbrauwen in verveling
gefronst, wendde zich tot Alfons:
- Alfonsus Josephus van de Weghe, verkloart-e gij tot wettige huisvreiwe te nemen
Irma Rosalia van Doalen?
- Joa ik, menier de schepen, antwoordde kalm Alfons. Meneer Waelckens keerde
zich tot Rozeke:
- Irma Rosalia van Doalen, verkloart-e gij tot wettigen echt-
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geneut te nemen Alfonsus Josephus van de Weghe?
- Joa ik, menier de schepen, fluisterde Rozeke zacht.
- In noame der Wet verkloar ik ulder deur het huwelijk verienigd! orakelde meneer
Waelckens. En zonder verder notitie van hen te nemen verdiepte hij zich weer in
hand-tekeningenkrassen op de lijvige registers, terwijl de secretaris met zijn slappe,
toonloze zeurstem, de langdradige lezing van de akte voortzette.
Rozeke zat stil-ontroerd en vreemd te moede. Heel diep in haar binnenste lag de
ontroering, want al het uiterlijke van de plechtigheid leek zo gewoon en oppervlakkig
dat er geen emotie tot haar van doordrong. Die vadsige, trage secretaris, die stugge
wethouder, die drie getuigen in hun werkpak, die stoffige registers in de hoge, houten
kasten om de muren, en ook de welbekende alledaagsheid van haar ouders en zijn
moeder, van Vaprijsken en van La, 't was alles of het niets te maken had met de
gewichtige gebeurtenis waarvoor zij daar verenigd waren, en die nu plotseling als
een omwenteling in haar leven zou teweegbrengen. Zij voelde al dat uitwendige zo
koud, zo vreemd en onverschillig, bijna als iets vijandig-dreigends over haar jong
en fris geluk. Haar gedachten dwaalden van de werkelijkheid af, vlogen in 't ronde
om haar heen, als gejaagd zoekende vogels, die uit alle oorden de gebeurtenissen
van 't verleden weer in haar geheugen brachten. Zij dacht aan het verwilderd hollen
van de paarden met de wagen, en 't akelig grijnsgelaat van Smul rees eensklaps als
een duivelse verschijning vóór haar op. Zij schrikte ervan tot in haar ziel en haar
zachte ogen staarden even angstig vóór zich uit. Zij dacht aan jonkvrouw Anna, het
mooi, lief meisje van 't kasteel, dat haar altijd zoveel vriendelijkheid betuigde en dat
zij, na die middag op de slijting, niet meer had teruggezien. Had die haar dan vergeten
en verlaten? Vreemd, zij voelde zich eensklaps als in eenzaamheid vergeten en
verlaten, terwijl toch haast allen die zij kende en liefhad nu bij haar waren, om haar
levensgeluk met hem, Alfons, de man van haar hart en haar keus, te helpen zegenen.
En slechts aan hem alleen geloofde en hechtte zij met veilige zekerheid, als aan de
enige steun van bescherming, die haar tegen alle levensgevaren zou behoeden. Tra-

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

51
nen van zalige ontroering kwamen in haar ogen en van terzijde keek zij hem aan, in
volle overgave van haar ganse wezen. Hij glimlachte haar zachtjes tegen, met zijn
mooie, donkere ogen, alsof hij haar begrepen had en zoet gerust wou stellen. Toen
werd het haar te machtig: zij moest hem even aanraken, hem even voelen.
Zacht-langzaam-zoekend strekte haar hand zich naar hem uit, terwijl haar ogen
stilbehoedzaam op het kwabbig-dik gezicht van de saai voorlezende secretaris
gevestigd bleven. En als in een wederzijdse stroming van onbedwingbare versmelting
tot één wezen, raakten zij elkanders vingers zonder naar elkaar op te kijken en
wisselden zij, plechtig als een stille eed, de zwijgend-omknellende belofte van hun
onvergankelijke liefde.
Toen de secretaris eindelijk met zijn lezing klaar was stonden zij op, eerst Alfons
en dan Rozeke en beiden zetten langzaam, met bevende vingers, hun handtekening
onderaan de akte. Het was als de bezegeling van hun zwijgende liefdeseed. Geen
een van de anderen, behalve Vaprijsken, waren geleerd en konden hun naam zetten.
Zij tekenden met een kruisje. De overige drie getuigen: een smid, een bakker en een
zadelmaker tekenden ook, en laatst van allen ondertekenden meneer Waelckens en
de dikke secretaris.
- Es 't spel hier gedoan? vroeg luchtig vader Van Dalen.
- 't Es gedoan, antwoordde de secretaris, zijn pen afvegend.
- Kurt en goed, e-woar? schertste een van de getuigen.
- Joa, lachte vader Van Dalen, blij dat hij even lachen kon. - Kurt en nie kurt; 't
es gauwe gedoan, maar 't duurt lank.
Hij keerde zijn vriendelijk gezicht met het ene helder-levend oog en het andere
wit-dood oog naar de stroeve wethouder en naar de slappe secretaris en vroeg of hij
hen met iets trakteren mocht.
- Merci, Van Doalen, 't es te vroeg, bedankten zij.
- Lijk of ge wilt menieren; 't wordt ulder toch hertelijk gejoond, zei vader. Hij
groette, en met al de anderen en de getuigen verliet hij de secretarie en opende de
deur vlak tegenover in de gang, waar de herbergkamer van het gemeentehuis was.
De trouwers en de ouders werden er door de waardin profi-
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ciat gewenst, en zij dronken er een ‘dreupelken’ met de getuigen, en de mannen
ontstaken een pijpje. Toen gingen zij langzaam in een troepje naar de kerk, waar 't
klokje reeds de jonge echtgenoten voor de trouwmis opriep.
Na de plechtigheid in de kerk, die ook heel kort en haastig verliep, omdat er nog
diezelfde ochtend een grote begrafenis van een oude hereboer moest plaatshebben,
werden allen door vader en moeder Van Dalen in d'Ope van Vrede op warme
chocolade en krentebroodjes getrakteerd, en dadelijk daarop vertrokken de trouwers
met het trouwvaarke en 't trouwmoerke te voet naar 't naastgelegen kleine station,
om verder de dag in Gent door te brengen.
- Nichte Begijntje nie vergeten, zille! riep Alfons' moeder hem nog eens vol
bezorgdheid na.
- Meugen La en ik euk mee noar nichte Begijntje? keerde Vaprijsken zich
gekscherend om.
Het oude vrouwtje pruttelde nog iets dat ze niet begrepen, en weg waren zij met
hun vieren, haastig stappend naar het station, bang dat ze te laat zouden komen. Zij
kwamen echter nog precies op tijd en holden zwetend met rood-hijgende gezichten
in een derdeklas wagen van de reeds wachtende, snuivende trein.
Toen zij een half uur later in de drukte van het grotestads-station uitstapten, bleven
zij even aarzelend midden op het woelig plein staan om te beraadslagen hoe zij hun
vrije dag besteden zouden. Zij hadden in 't geheel geen vastgestelde plannen, zij
waren maar naar Gent gekomen omdat het nu zo eenmaal de gewoonte was bij
huwelijksgelegenheden.
- Loat ons ievers om nen dreupel of 'n pinte goan, we keunen d'r doar op ons gemak
over klappen, stelde Vaprijsken voor. De anderen vonden 't voorstel goed en langzaam
slenterend, verbouwereerd reeds in 't gejoel van trams en rijtuigen en fietsen, gingen
zij naar de huizenreeks vlak tegenover 't station en kozen er een herberg uit van
onaanzienlijk voorkomen, waar zij binnen traden.
- Ik zoe iest en veural noar nichte Begijntje wille goan, zei Alfons, toen zij gezeten
waren.
't Idee werd goedgekeurd; maar La en Vaprijsken wisten
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niet wat zij in die tussentijd wel zouden doen.
- Goa mee, zei Rozeke, die tegen dit tweede bezoek aan nicht Begijntje heimelijk
opzag.
Doch Alfons keurde dit voorstel beslist af.
- Nie nie, 'n doet da niet, ze zoe 't kunnen kwoalijk nemen, zei hij bezorgd.
Vaprijsken en La hadden trouwens ook niets geen zin om naar 't Begijnhof mee
te gaan. Zij zouden de trouwers maar liefst tot aan de poort van het Begijnhof
vergezellen, en daarna wat heen en weer gaan wandelen in de straten, en na een half
uurtje of drie kwartier hen bij de ingang komen afwachten. Moest het gebeuren dat
zij elkander daar niet troffen, dan zouden zij elkaar tegen twaalf uur hier in de herberg
terugvinden.
Zo werd besloten en zij gingen heen. Op een slenterpasje, elk ogenblik stilhoudend
bij de uitstallingsramen van de winkels, de meisjes voor, de mannen achter, telkens
opzij gestoten en geduwd door vluggere voorbijgangers, spotachtig aangekeken door
nieuwsgierigen, en af en toe in verbouwereerd troepje opgehouden aan drukke
kruispunten van tramlijnen en straten, kwamen zij eindelijk, in een lange, ouderwetse
straat voor de gesloten, groene poort van het Begijnhof aan.
- Allo, tot binnen 'n half uur of drei koartiers, zei Alfons, de zware klink optillend.
La liep reeds vooruit alsof ze bang was om gezien te worden, maar Vaprijsken
kwam met een schalkse glimlach eventjes terug en fluisterde schertsend:
- Zeg, as nichte Begijntjen ou 'n gouwstik van twintig fran geeft, lijk dien baron,
van de zomer, op de slijtijnge, trekteert-e mee'n flassche wijn?
- Joa ik, knikte Alfons glimlachend; en hij duwde de poort open.
Plotseling, zonder overgang, kwamen zij van de roezige drukte van de straat in
heerlijke, volkomen stilte. Buiten het kort, smal gangetje, waar het huisje van de
portierster stond, die even, vriendelijk glimlachend onder 't wit kornetje, op haar
drempel naar de bezoekers kwam kijken, strekte zich
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een ruim en vierkant grasveld uit met bomen, waar koeien vreedzaam als in weiland
graasden; en overal rondom, achter witte muurtjes met gesloten groene deurtjes,
vertoonden zich, omgeven van hun kleine tuintjes, de rood-en-witte trapgevelhuisjes
van de couventen. De kerk stond op een hoek, verweerd en grijs als een monument
van hoge ouderdom, met grote boogvensters vol kleine kleurenruitjes en met grillig
klokkenspel op fijngekanteelde, slanke toren. Zwartgerokte, witgekornette begijntjes
liepen ingetogen langs de witte muurtjes, verdwenen geheimzinnig in de groene
deurtjes, schreden met korte, vlugge pasjes, over 't brede grasveld naar het kerkje
toe. Een paar waren er bezig met wit wasgoed op een hoekje van het groene veld te
drogen uit te leggen, en het kwam Rozeke voor of het werkelijk wasvrouwtjes waren,
keurig-nette wasvrouwtjes, met jonge, roze, lachende gezichten, en of het ganse
vriendelijk Begijnhofje, wit en groen en roze glinsterend in de zoete najaarszon, iets
was van stille, wereldse frisheid, iets waar alles weer heel jong en zacht en rein werd,
door een zorgzame, tedere bescherming tegen elke schendende ruwheid, tegen alle
smet van buiten schroomvallig gevrijwaard.
- Da ès hier toch amoal stil en scheune! juichte Rozeke, met van verrukking in
elkaar geslagen handen.
Maar Alfons zei dat ze geen tijd mochten verliezen, en zacht trok hij haar uit haar
verraste bewondering mee naar links, langs een van de witte muren met groene
deurtjes, waarachter, midden in hun kleine tuintjes, de wit-en-roze couventen-huisjes
zo liefelijk in de blauwe lucht trapgevelden.
Rozeke, door een schuchtere eerbied bevangen, las, als bij haar eerste komst in
het Begijnhof, in 't voorbijgaan de verschillende namen van de couventen, met gele
of witte letters op de groene deurtjes geschilderd: H. Antonius van Padua, H. Aloysius
van Gonzague, H. Nicodemus, H. Ignatius van Loyola, couvent Ter Velden, couvent
der Onbevlekte Ontvangenis, couvent Ter Bloemen.
Dáár was het. Alfons belde bescheiden aan 't ijzeren roetje met glimmend-koperen
knop, dat aan de witte muur naast het groen deurtje hing.
Zij wachtten even, Rozeke met van ontroering kloppend

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

55
hart. Toen hoorden zij een stille, vlugge pas over een grintpad, achter 't muurtje en
't ogenblik daarna schoof een gerasterd spiegat in het deurtje open en vertoonde zich
achter het tralienet een fris, jeugdig gezicht met hagelblank kornetje, dat als een
grote, wit-en-roze, stil-levende bloem op onzichtbare stengel, midden uit al de andere,
slanke stengel-bloemen en heesters van het smalle tuintje scheen op te rijzen. - Es
mesœur van de Weghe thuis? wilde Alfons vragen. Maar, nog vóór hij de tijd had
het uit te spreken, trok het vriendelijk-glimlachend gezicht van 't jong begijntje, dat
hem dadelijk herkend had, achter 't judasraampje zich terug, en meteen ging 't groene
deurtje zachtjes open en werden zij verzocht te willen binnenkomen.
Zij traden binnen, eerst Alfons en dan Rozeke. Het jong begijntje keek 't jong
bruidje even aan, met vlug opslaande ogen, die dadelijk weer zedig naar beneden
staarden, terwijl zij 't deurtje dichtdrukte en 't judasje weer toeschoof.
- Wilt-e moar meekomen? verzocht zij hen met zachte, ingetogen stem; en zij liep
hen even, over het smal en kort grintpaadje, tussen de heesters en de bloemenperkjes
voor, en opende nu ook de deur van het wit-en-roze trapgevelhuisje.
Zij stonden in een korte, rechte, geelgekalkte gang met bruine deuren aan de beide
zijden en een helle, matglazen tuindeur aan het uiteinde. Het jong begijntje opende
het eerste deurtje links, verzocht hen even te gaan zitten, en verdween. Door
schuchtere eerbied bevangen, keek Rozeke om zich heen. Een ronde tafel met een
grijsbruin kleedje stond in 't midden van de tamelijk ruime, ietwat kille kamer, op
de kraakzindelijk geboende, rode tegelvloer. Konterfeitsels van heiligen en pausen
hingen, achter glas, in mahoniehouten lijsten aan de witgekalkte muren, en midden
op de schoorsteen zonder spiegel was een kolossaal bruinhouten Christusbeeld met
akelig gefolterd aangezicht onder de scherpe doornenkroon en met bloedende aan 't
kruis gespijkerde handen en voeten. Door de witte gordijntjes van de kleingeruite
vensterraampjes zagen zij de bloemen en de heesters van het tuintje, en over 't witte
muurtje het massieve grijze schip met slanke klokketoren van de kerk achter het
groene gras-
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veld.
- Zet ou moar, fluisterde Alfons tot Rozeke.
- 'k En durve bijkans niet, murmelde zij.
- Woarom niet? Ge'n moet nie schouw zijn, drong hij aan. En hij ging zelf zitten.
Maar het verschuiven van zijn stoel maakte zó groot geluid over de tegelvloer van
't doodstil kamertje, dat zij er beiden haast van schrikten, alsof hij iets gedaan had
dat niet mocht. Meteen hoorden zij in de gang het traag naderend schuiven van
slepende voeten, begeleid door het gekadanseerd tikken van een stokje.
- Stt!... z'es doar, fluisterde Alfons.
Langzaam, heel, héél langzaam werd de deur geopend. 't Was of ze vanzelf open
ging en of niemand zou naar binnen komen. Toen verscheen het onderste eind van
een bruinhouten, scheef naar voren gedrukt stokje, toen de stijve onderrand van een
zwarte rok, toen de helft van een witge-kouste, dik gezwollen voet: en eindelijk stond
nicht Begijntje in de kamer, even roerloos-hijgend van de inspanning, steunend op
haar stokje en op de arm van het jong verpleegstertje; nicht Begijntje, kort en dik,
het rimpelig gezicht wasgeel en gezwollen onder de witte kap, de doffe ogen
fletsblauw, de dikke onderlip suffig-kwijlend naar beneden hangend. Een grote,
bruine rozenkrans hing los over haar ingezakte en platgedrukte borst te schommelen,
en zij zuchtte kreunend, alsof dat heel kort eindje steunend lopen haar uitermate had
afgemat. Zij sloeg even haar fletse blik op naar Alfons, die haar schuchter en eerbiedig
groetend tegemoet kwam, maar dadelijk gingen haar ogen zich vestigen op Rozeke,
en zij vroeg, hortend en hijgend, alsof zij zich het meisje en de reden van hun bezoek
niet goed meer herinnerde:
- Zij-je van doage... meschien getreiwd... en es dat de vreiwe?
- Joa w' nichte Begijntje, en 'k kom ou Rozeke nog ne kier teugen, lijk of ik ou
beloofd ha, antwoordde Alfons.
Rozeke, innig benauwd en hoogkleurend van schaamte, wist niet wat ze zeggen
moest. Ze stond daar doodsverlegen als een schuldige te glimlachen, en zij werd
feitelijk onbeleefd door overgrote vrees van onbeleefd te zullen zijn. Het jong
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begijntje keek haar stil glimlachend en als 't ware vriendelijk-meewarig aan.
- Z'es nog 'n beetse verlegen, nichte Begijntje, trachtte Alfons te vergoelijken.
Doch nicht Begijntje scheen niet onaangenaam over Rozeke gestemd, haar indruk
was blijkbaar een nog gunstige: die eerbiedige schuchterheid beviel haar, en zij wees
verwelkomend naar stoelen, terwijl zijzelf met de hulp van haar geleidster zuchtend
in een brede armstoel neerzakte.
Het jong begijntje scheen haar vragend iets in 't oor te fluisteren. De oude knikte
goedkeurend en de jonge verdween, de bezoekers met nicht Begijntje alleen latend.
Zij zaten alle twee in stijve, strakke houding om de tafel, ver van elkander af, als
vreemden, de ogen eerbiedig-ontzagvol gevestigd op de oude, rijke nicht, die, na
nog eens herhaaldelijk gezucht en gekreund te hebben, hen nu met amechtig hijgende
tussenpozen over verschillende dingen begon te ondervragen. Ze stelde voornamelijk
belang in Alfons' moeder, omdat zij wist dat deze, evenals zij, oud en ziekelijk was,
en wilde vooral weten waar het haar nu 't meest aanpakte: op de adem, in de zij of
in de benen. Toen deze nieuwsgierigheid bevredigd was begon zij opnieuw over haar
eigen slechte gezondheid te zeuren, telkens herhalend dat zij toch geen recht tot
klagen had, aangezien het Onze Lieve Heer in zijn almachtige goedheid en wijsheid
behaagde haar op aarde te beproeven om haar wellicht hiernamaals des te gelukkiger
te maken. En eindelijk sprak zij over henzelf, over de plechtige gebeurtenis van hun
huwelijk en hoe zij zich op zulk een dag als christelijke mensen behoorden te
gedragen.
- Hét-ulder tot nou toe wel altijd treffelijk gedregen? vroeg ze plotseling, hen om
de beurt met haar slappe, fletse ogen enigszins wantrouwend aankijkend.
Zij schrikten beiden heftig op bij die zo onverwachte vraag en keken elkaar even
met onthutste verbouwereerdheid aan. Rozeke kreeg een kleur als vuur en haar
wimpers gingen vlug en zenuwachtig, als zou ze gaan schreien, over haar eensklaps
neergeslagen ogen op en neer, terwijl Alfons, zich strak vermannend, nicht Begijntje
frank in het gezicht dorst
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aankijken en met de kloekheid van een rein geweten antwoordde:
- Altijd, altijd, nichte Begijntje, d'er 'n es giene meins op heul de weireld die ons
iets te verwijten het.
Die kranig uitgesproken verzekering scheen nicht Begijntje ten zeerste te
bevredigen. Zij knikte goedkeurend met het hoofd en haar nat-bevend afhangende
onderlip pruttelde iets van tevreden waardering. Toch meende zij dat rein met elkaar
omgaan vóór het huwelijk lang niet alles was en weer sprak zij hen over de heilige
Tobias, die drie dagen en drie nachten met zijn vrouw in zuiverheid had geleefd.
Alfons had alle moeite om een plotseling in hem opstormende lachbui te
bedwingen. Hij beet op zijn lippen en gluurde schichtig naar Rozeke, die ook even
met een vlugge blikstraal naar hem opkeek en toen weer met hoge kleur haar ogen
zedig neersloeg, terwijl haar mooie lipjes even onbedwingbaar-zenuwachtig over
elkaar schoven en trilden. Gelukkig merkte nicht Begijntje er niets van; en zij bleef
rustig door haar stokpaardje berijden:
- Da ge mij wilde beloven van gedurende drei doagen en drei nachten lijk den
heiligen Tobias in zuiverheid te leven, 'k zoe ulder huwelijk zegenen en ulder geluk
helpen bewirken.
Alfons zat op de pijnbank en Rozeke kreeg het zó benauwd dat haast tranen van
verlegenheid en schaamte in haar neergeslagen ogen kwamen, terwijl een zenuwachtig
grimas haar lippen onophoudend van het lachen naar het huilen heen en weer trok.
Maar nicht Begijntje zat met strak starende, fletse blik op een positief antwoord
te wachten, en Alfons dacht hoe oud en rijk ze was en hoe ze hen kon bevoor- of
benadelen in haar testament. En hij zei, met een doffe stem die van inspanning trilde,
terwijl ook hij zijn beschaamde ogen instinctmatig als een schuldige neersloeg:
- Nichte Begijntje, 'k beloof ou da 'k al zal doen wat da 'k kan om...
Op 't ogenblik dat hij het met een laatste aarzeling zeggen zou ging de deur zachtjes
open, en als een engel van verlossing trad het vriendelijk jong begijntje binnen met
een vol-
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geladen presenteerblad op haar beide uitgestrekte handen.
Alfons zweeg plotseling; en nicht Begijntje zelf betuigde hem met een goedkeurend
hoofdgeknik dat zij genoeg begrepen had, terwijl het jong begijntje 't zware blad met
kan, kopjes en koekjes vóór haar op de ronde tafel plaatste.
- 't Es seekelou, zei nicht Begijntje. - Ge goat 'n taske seekelou drijnken en 'n
boterkoeksken eten ier da ge veurt goat.
De ochtendchocolade met broodjes die zij na de trouwmis in d'Ope van Vrede
gebruikt hadden, lag hun nog zwaar op de maag, en zij voelden geen de minste lust
om nog eens weer hetzelfde te gebruiken, doch de uitkomst was er een zó ongehoopte
en welkome, dat zij terstond, met ongeveinsde verrukking bijschoven en vol graagte
het weeë, zoeterige goed naar binnen werkten. Het jong begijntje en de oude nicht
deden er trouwens aan mee, de laatste akelig morsend met haar kwijllip en haar
tandeloze mond; en toen zij gegeten en gedronken hadden mochten zij eindelijk
opstaan en afscheid nemen.
- Wacht, brabbelde nicht Begijntje, - hier es nog wa veur ulder, moar... moar 'n
verlies het niet... en keupt er ulder 'n stik in ulder huishouën mee.
Zij ging met haar bevende hand in een mandje, dat het jong begijntje in een kast
voor haar gaan halen was en nam er van onder een kerkboek en een sleutelbos een
bankbriefje van honderd frank uit.
- Ha moar nichte Begijntje, 't es te vele! riep Alfons gans ontroerd.
- Neem moar, neem moar,... moar 'n verlies het niet, en... vergeet ulder belofte
niet... zei nicht Begijntje.
Met bevende vingers nam Alfons het kostbaar papiertje aan en stopte het zorgvuldig
in zijn binnenzak. Innig ontroerd stond hij vóór haar, hij zag ineens als 't ware een
heel nieuw en onbekend nicht Begijntje, een goed en liefdadig mens met een paar
zonderlinge eigenaardigheden, en hij voelde plotseling dat het hem werkelijk spijten
zou als zij er eenmaal niet meer was.
- Merci, merci, nichte Begijntje, ge zijt wel duzen kiers bedankt, en 'k hoop uit de
grond van mijn herte da ge genezen
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zilt en da ge wel honderd joar oud zilt worden, zei hij, met tranen van dankbaarheid
in de ogen, terwijl hij, met Rozeke heengaande, nog een laatste maal haar gele,
bevende, rimpelige hand in de zijne drukte.
Toen zij buiten het Begijnhof kwamen ontwaarden zij dadelijk Vaprijsken en La,
die langzaam in de drukke straat vóór de winkelramen op en neer wandelden. Alfons
floot op zijn vingers en dadelijk keerden zij zich om en kwamen naar hen toe.
- Hawèl, hoe hè 't geweest! Hè z' ulder 'n stik van twintig fran gegeên? schertste
Vaprijsken. Maar hij werd vreemd getroffen door de zonderlinge uitdrukking van
beider gezicht en riep verwonderd:
- Hé! Wa scheelt er dan? Es 't lachen of es 't schriemen da ge goat doen?
Rozeke, zenuwachtig van emotie, trok inderdaad een vreemd gezicht. En plotseling
barstte 't bij haar uit, half lachen en half huilen, onbedwingbaar, midden op de straat,
onder de verbaasde blikken van de talrijke voorbijgangers.
- Ha moar onz' Roze wa hét-e gij! Schiedt er toch uit! Wordt-e gij zot! riep La
verbaasd en bijna verontwaardigd. Eensklaps werd het ook Alfons te machtig, en net
als Rozeke barstte hij uit in tranen en gelach, krampachtig op zijn lippen bijtend en
zijn vuisten knellend, als een gek. Stom-gapend van verbazing stonden La en
Vaprijsken hen aan te kijken, tot Alfons hen eindelijk met zich meetrok in een
eenzaam zijstraatje, waar hij hen, nog steeds om de beurt lachend en huilend, het
verhaal deed van de heilige Tobias en van het bankbriefje van honderd frank, telkens
in hortende woorden smekend dat zij er toch niet om lachen zouden, want dat nicht
Begijntje veel te goed en veel te lief was om bespot te worden, en telkens zelf weer
in overweldigende lachbuien uitproestend, hoe langer hoe heviger, naarmate La en
Vaprijsken, die eindelijk de toedracht van de zaak begrepen, ook in dolle
uitgelatenheid hun wilde pret uitschaterden. Toen zij eindelijk tot bedaren kwamen
vroeg Vaprijsken, nog half ongelovig, om het bankbriefje te mogen zien; en hij werd
stil van eerbied terwijl Alfons het als een heilig-
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dom te voorschijn haalde en het hem van ver liet bewonderen.
- Nondedzju! riep hij, de tabakspruim, die hij kauwde, als van wellust in zijn mond
omkerend.
Weer slenterden zij met hun vieren door de straten, doelloos, gapend-rondkijkend,
hinderlijk voor de overige voetgangers, die telkens op het trottoir om hun trage viertal
heen moesten, als water om een klip. Maar 't was reeds over twaalf, La en Vaprijsken
kregen honger, en de laatste stelde voor dat zij ergens wat zouden gaan eten en vooral
de fles wijn uitdrinken waarop Alfons nu met zijn honderd frank waarachtig wel
trakteren mocht. Alfons stemde toe, en in een groepje stonden zij nu even weer
midden op het kruispunt van vier straten, wantrouwig-aarzelend rondkijkend, of zij
ook ergens een geschikte herberg zagen. Doch zij ontdekten niets dat hen bepaald
aanlokte en daar zij ieder ogenblik opzij gedrongen werden door het druk verkeer
van voetgangers en rijtuigen, raadde Vaprijsken aan om weer naar die herberg bij
het station te gaan, wat zij ook deden.
Loom en moe reeds van de benauwende stadsdrukte en het doelloos slenteren,
kwamen zij voor de tweede maal in 't herbergje en Alfons vroeg aan de dikke baas,
die in grijs linnen jasje achter de schenktafel stond, of zij iets te eten konden krijgen.
- Iets koud, joa, antwoordde kortaf de man; en hij wees naar zijn schenktafel, waar
stukken koude roastbief, ham en kaas op grote borden onder glazen stolpen stonden.
Er was ook een mandje vol met hardgekookte eieren.
Vaprijsken trok zijn neus op. Hij had gehoopt iets warms, iets van ‘teelkost’ te
kunnen krijgen. Maar La deelde hem mede dat zij 's avonds bij vader en moeder Van
Dalen teelkost in overvloed zouden krijgen, en dat vooruitzicht troostte Vaprijsken
en deed hem reeds op voorhand lekkerbekken. Na lang aarzelen en overwegen bestelde
Alfons voor La en Vaprijsken twee grote porties ‘rosbuuf en hespe’ en voor hemzelf
en Rozeke, die na al hun chocola met broodjes nog geen honger hadden, slechts twee
gekookte eieren. En meteen bestelde hij ook, plechtig, als gold het een daad van be-
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lang, ‘'n flassche wijn’.
- Reuën of witten? vroeg de baas van achter zijn schenktafel.
Gewichtig raadpleegden zij even elkaar.
- Reuën, zei eindelijk Alfons.
- Van den ordinairen of van den besten?
Weer staken zij de hoofden samen.
- Hoevele scheelt het in de prijs? vroeg Alfons.
- Twie fran en drei fran.
- Van den besten dan, besloot Alfons.
Zij aten en dronken. Vaprijskens leuke ogen glinsterden. Zijn gele baard ging
onophoudend op en neer, in gelijkmatige kadans, als een heel eigenaardige mekaniek,
die door iets automatisch in beweging werd gebracht. Hij sneed zijn vlees, dik met
mosterd bestreken, in gelijke stukken op kubieke hompen brood, en telkens na het
slikken dronk hij een teug van zijn wijn, schalks knipogend naar de anderen, als
voerde hij iets heel ondeugends uit, waarin hij grote, stille pret had. La ging plotseling,
zonder merkbare oorzaak, weer aan 't schaterlachen en beweerde dat de wijn haar
naar het hoofd steeg; Alfons en Rozeke zaten een beetje lusteloos, de maag
wee-overladen en vagelijk van streek door te veel zoete chocola en broodjes.
Na de wijn en het eten dronken zij koffie met suiker in grote glazen, - wat hen
eerst verbaasd deed lachen - en Alfons trakteerde ook Vaprijsken op sigaren. Toen
spraken zij weer over nicht Begijntje en hadden nog even pret om de Tobias-historie;
maar langzamerhand begonnen ze zich toch weer te vervelen, en weldra vroeg
Vaprijsken wat zij nu verder met hun middag zouden doen.
Rozeke en La stelden voor om nog wat in de stad te gaan wandelen en naar de
winkels te kijken en misschien 't een of 't ander te kopen; doch de mannen hadden
reeds meer dan genoeg van de winkels en zochten naar iets anders zonder het evenwel
te vinden.
- We'n keunen hier toch nie heul den dag in die hirbirge blijven zitten, zei Rozeke
een beetje wrevelig.
Alfons keek haar even van terzijde aan. Haar mooie ogen stonden stroef en haar
lipje hing een beetje neer. Hij had al
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meer gehoord dat ze soms wel een ietsje grillig kon zijn; hij had het zelfs een paar
keer ondervonden al. Nu ook. Hij glimlachte zoet en nam strelend haar hand onder
de tafel. Halfpruilend nog keek ze naar hem op, maar het lieve en aardige in haar
karakter nam dadelijk weer de overhand en haar heldere ogen lachten hem glinsterend
tegen, als zonnestralen door een vluchtig onweerswolkje.
Plotseling had Vaprijsken een inval.
- Weet-e watte! loat ons elk van zijne kant goan! riep hij. - La mee Rozeke in de
wijnkels en ik mee Fons ievers elders.
Maar Rozeke, die 't ogenblik tevoren wellicht zou hebben toegestemd, was er thans
niet meer voor te vinden.
- Op onzen treiwdag van mijne veint wigleupen! nien ik, doar! 'k Ben bij hem en
'k goa mee hem mee woar dat hij wilt! riep zij, als een bedorven kind. En zoet legde
zij haar handje in de zijne en drukte die tederlijk.
- Al gezeid! lachte Vaprijsken. - Hawèl weet-e watte: loat ons al te goare mee den
elektriek rondrijën!
Dat was een heerlijk voorstel en zij juichten 't toe. Ja, met de elektrische trams
rondrijden, van de ene in de andere, zover ze liepen! Dat was iets nieuws, dat kenden
ze nog niet, dat zou plezierig zijn!
Zij verlieten de herberg en stapten lachend in de eerste tram de beste, die klaar
stond om te vertrekken.
- Woar noartoe? vroeg de conducteur.
- Noar 't ende van de weireld! schertste Vaprijsken.
En zij reden. De mooie winkelstraten, met schitterpracht van uitstallingen, de stille
ouderwetse buurten, met grote donkere, deftige huizen en indrukwekkende kerken,
de vuile krioelende voorstad met lange, rechte straten vol grauwe arbeiderswoningen
en reusachtige fabrieksgebouwen, ze reden 't alles zo gemakkelijk af en langs, in
telkens afwisselende belangstelling voor in- en uitstijgende reizigers, tot zij weldra
helemaal buiten waren, midden in vuilnisterreinen met halfgesloopte werven en
loodsen, waar de tram eindelijk stilhield en zij verzocht werden om uit te stappen.
- Ah, Vaprijs, da es 'n scheune streke woar da g'ons hier gebrocht het, zille; 'k
moak ou mijn kompliment, gekscheer-
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de Alfons om zich heen kijkend. Ook La hield Vaprijske voor de gek, vragend of hij
hier wellicht een lief had zitten. Maar Rozeke, de ogen nog vol van de glinstering
van de schone winkels die zij slechts in het vlugge voorbijsnorren van de tram gezien
had, werd opnieuw misnoegd en pruilerig en verlangde reeds zo spoedig mogelijk
terug te keren. Zij stonden daar even als verdwaald: geen van allen wist nog waar
naartoe; zij vonden er niets beters op dan met dezelfde tram naar de stad terug te
rijden, en daar opnieuw te blijven slenteren en hangen, en nog eens wat te eten en te
drinken, en nog eens in en uit de winkels en bazars te lopen, tot het eindelijk tijd
werd om de trein huiswaarts te nemen. Zij waren 't beu en moe. In 't kort trajectje op
het spoor vielen Rozekes ogen toe en zonk zij weg in slaap. Alfons, met haar hand
zacht in de zijne, voelde eveneens een lome slaaplust in zijn hersens suffen; en hij
hoorde nog ternauwernood, in 't knarsend ruisen van de trein, het lachgepraat van
La en Vaprijsken, die elkaar met grapjes trachtten op te winden. O, slapen, rustig
naast elkander mogen slapen, na een zo lange dag van afmattend slenteren en hangen!
Maar knarsend op zijn remmen hield de trein plotseling met een korte schok stil en
beiden schrikten zuchtend uit hun sluimering op, terwijl het portier, wijdopengerukt,
een frisse, koele tocht naar binnen deed stromen. Zij waren er; haastig hobbelden zij
uit de wagen en stonden op 't perron.
De avond was gevallen. Zodra zij uit de drukte van het klein station kwamen,
bevonden zij zich in stille duisternis op een eenzame steenweg tussen twee rijen
jonge eikeboompjes. Een paar rijtuigen, die reizigers waren komen afhalen, reden
hen in de glinstering van hun lantarens voorbij, en in een daarvan meende Rozeke
de baron en de barones van het kasteel te herkennen. Zij verbaasde zich zeer. Sinds
een paar maanden waren zij reizende, en na de middag van de slijting had Rozeke
van haar voorname vriendin jonkvrouw Anna ook niets meer gemerkt. Koffers stonden
boven op de omnibus: wellicht keerden ze juist nu van de reis terug. Maar hoe kwam
het dan dat zij hen noch bij 't vertrekken van de trein, noch hier aan 't kleine station
gezien had?
- Zat mejonkvreiw Anna euk in de voiture? vroeg Alfons.
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Rozeke wist het niet, zij had het niet goed kunnen zien; maar zij dacht wél dat de
jonkvrouw er bij was en haar hart popelde van ongeduld en vreugd in het vooruitzicht
haar wellicht spoedig weer te ontmoeten.
- 'k Weinste dat die jongen b'ron d'r euk bij woare en dat hij ons van den oavond
nog ne kier mee 'n gouwstik van twintig fran kwam trekteren, lachte Vaprijsken.
- Zoe da nou heur lief zijn? riep La.
Geen van allen wist die vraag te beantwoorden. Niemand in 't dorp had er verder
iets van gezien of gehoord; men wist zelfs niet wie hij was en of hij op 't kasteel
vertoefd had; maar Rozeke voelde instinctmatig dat hij en de jonkvrouw elkander
liefhadden en zij brandde van verlangen om er wat meer van te weten. In stil gepeins
daarover liep zij even zwijgend in de duisternis naast Alfons, terwijl La en Vaprijsken
in stoeiende pret reeds enkele schreden vooruit waren. Zacht legde hij zijn arm om
haar middel en drukte haar tegen zich aan.
- Rozeke, waarop peist-e dan? streelde hij.
- Op ou, sprak ze heel zacht, verliefd-glimlachend in het donker naar hem
opkijkend.
- Op mij alliene? plaagde hij.
- Op ou en op mejonkvreiw Anna; 'k zoe toch wel wille weten of dat die jongen
b'ron heur lief es, en of ze mee hem zal treiwen, en of ze gelukkig zal zijn.
- Zij-je gij gelukkig, Rozeke?
- Joa ik, o joa ik, Fons, streelde haar stem, met een tedere intonatie van zalig
ontroerde overtuiging.
- We zillen alle twieë zeu gelukkig zijn, e-woar, mijn Rozeke?
- O joa w' Fons, o joa w' Fons.
Zij liepen samen met gelijke tred nauw tegen elkander aangesloten, voelend, als
een groot geluk van innig één-zijn, de zacht-levende warmte en de lenige beweging
van elkanders lichaam. Hij was niet groot en niet sterk, eerder fijn en tenger voor
een man, maar hij voelde haar nog zoveel fijner en tengerder en ook zwakker dan
hemzelf en dat gevoel gaf hem grotere kracht en sterkte dan hij wezenlijk bezat, om
haar steeds teder lief te hebben en haar te beschermen. Al

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

66
zijn lome moeheid van het suffig slenteren in de stad was eensklaps voorbij, de zachte
frisheid en 't mysterie van de duisternis verkwikten hem, hij keek op naar de heldere
sterren die tintelden in 't donkerblauw uitspansel tussen de zwarte kruinen van de
bomen en dan weer rechts en links naar de hier en daar nog vaag zichtbare velden,
waar krekels dromerig zongen tussen de laatste haverschoofjes van de lieve zomer,
die daar ook als geheimzinnig-omstrengelde liefdesgestalten op de naakte
stoppelvelden stonden, en het werd hem zo heerlijk-zacht en rustig-zeker in zijn
binnenste te moede, het werd zo zalig van vertrouwd geluk en goede, kalme toekomst.
Hij sprak niet meer; hij kon niet meer spreken; hij hield haar heel, héél innig-zacht
tegen zich aangedrukt, en streelde haar wangen met zijn teer-bevende hand, en zoende
haar eindelijk op de zoete lippen, met lange, lange zoenen en gesloten ogen, terwijl
hij niets kon zuchten dan haar steeds herhaalde, lieve naam:
- O Rozeke, Rozeke, mijn Rozeke...
Links vóór hen uit, in 't donkere van de nacht, laaide plotseling een rode gloed op
en tegelijkertijd bomden in de verte, kort na elkaar, drie dreunende kanonschoten.
- Zie-je 't vier? Heurt-e ze? riep Vaprijsken in de duisternis tot Alfons en Rozeke
zich omkerend.
Hartstochtelijk knelde Rozeke Alfons' hand in de hare. Ja zeker, zij zagen en zij
hoorden het en wisten wat het was: de avondpret in het gehuchtje waar haar ouders
woonden en waar de terugkomst van de jonggehuwden door het volk gevierd zou
worden. Hoger en roder flakkerde de vuurgloed op en opniew bomden de kanonnen,
terwijl ze reeds van ver het verdoofd gejoel hoorden van 't jonge volkje, dat zeker al
om de brandstapel een wilde ronde danste.
Zij liepen haastiger, met ongeduldig jagend hart en sloegen links de landweg in,
die naar 't gehuchtje leidde. Zwaarder dreunden de kanonnen, schriller galmden de
vreugdekreten, terwijl het vuur, door het gewirwar van struikgewas, van ver op een
bosbrand leek. En plotseling kwamen zij in 't zicht en een lang hoezeegeroep begroette
hun verschijning, terwijl eensklaps, door onzichtbare handen, een lange snoer van
in elkaar gevlochten bloemen dwars over de weg ge-
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spannen werd, om hun de doortocht te beletten.
Glimlachend trad een klein, in 't wit gekleed meisje uit een groep naar voren, met
een papiertje en een bloemenruiker in de hand; en bij het in rode glans tegen de
huisjes opflakkerend houtvuur las het een gedichtje voor:
Welkom van uwe reis, Alfons en Rosalie
Die nu zijt in den echt getreden
En bij uw ouders Leo en Marie,
Dezen avond het avondmaal zult eten.
De ganse buurt heeft zich in uw geluk verblijd
En hoopt dat gij veel jaren
Tot spijt van wie 't benijdt
Als man en vrouw zult blijven paren.

Gejuich en hoezees klonken in kanongebulder op, de bloemen werden overgereikt,
Alfons en Rozeke dankten, het snoer werd neergelaten en 't ogenblik daarna waren
zij met de trouwgasten en andere genodigden in vader Van Dalens huisje, waar een
lange tafel klaar gedekt stond, terwijl het volk daarbuiten, mild getrakteerd op bier
en jenever, in de heldere septemberavond rondom het krakend en sissend, met grote
armvollen vers hout gevoede vuur, luidruchtig bleef joelen en dansen.
Zij praatten en lachten en aten, eerst ‘karbenoaden en saucietjes’ met aardappels
en daarna pannekoeken die zwommen in melk, met boter en met bruine suiker. Het
bier stroomde overvloedig en de koffie stond geurend op 't fornuis te dampen. Behalve
Rozekes ouders en broeders waren daar ook velen van de makkers met wie zij in de
zomerdrukte op boer Kneuvels' hoeve werkten, en zij hadden allen dolle pret en
haalden grapjes uit, een beetje dronken reeds van 't joelen om het houtvuur. De dikke
moeder Van Dalen liep hijgend en zwetend van 't fornuis naar de tafel om eenieder
te bedienen, en vader deed een beetje buitensporig, de broekband los en in zijn
hemdsmouwen, om de beurt vertederd en trots uitgelaten, nu eens klagend dat hij
zijn oudste dochter in huis niet missen kon en dan weer pochend, dat zijn dochter
trouwde met een jongen van fortuin, die als een rijke
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boer zou kunnen leven, wanneer hij eenmaal 't erfdeel van nicht Begijntje had.
Vaprijskens leuke ogen glinsterden van ondeugende pret en zijn spotmond lachte
in zijn gele baard. Hij keek naar Rozeke en Alfons, die zelf met moeite zich
bedwingen konden, al beduidden zij hem ook telkens dat hij zwijgen moest. En
plotseling flapte Vaprijsken het er schaterend uit:
- Op conditie dat hij leeft gelijk den heiligen Tobias!
- Wa vertelt-e gij doar? vroeg vader Van Dalen wenkbrauwfronsend in zijn
snoeverij gestoord.
- Ge'n meug nie, ge moet zwijgen, Vaprijs! vermaanden Alfons en Rozeke, half
boos, half lachend.
Maar in de nu algemeen opgewekte nieuwsgierigheid kon Vaprijsken het niet
langer onder zich houden; en hij vertelde in één adem heel de historie.
De mannen schaterden, de meisjes kronkelden zich met rode gezichten en
glinsterende ogen op hun stoelen. Moeders zweetstralende, hete wangen lodderden
tot in haar hals en haar zwaar buikje stond als met kleine, korte schokjes tegen de
kachel aan te huppelen, terwijl haar hoge lachstem klokte en kakelde, als het gekrijs
van een leggende hen; en vader zat daar stom en roerloos even, verbluft en
overdonderd, zijn helder oog rond als een glinsterkogel op Vaprijsken, zijn dode oog
als in slaap of treurnis halfgesloten. Maar plotseling begon het goede oog te knippen
en te twinkelen terwijl zijn mond wijdopen ging; en op zijn beurt proestte hij 't
eindelijk uit, zó hevig, dat hij zich verslikte en van zijn stoel opsprong, de rug gekromd
en de handen op zijn knieën, als in stuiptrekkingen. Hun wild geschater en gegil werd
tot op de weg gehoord en de pretmakers lieten even hun vuur in de steek om
nieuwsgierig door de raampjes te komen luisteren en kijken. Zij schaterden en gilden
van buiten mee zonder te begrijpen wat er gaande was en een aantal kwamen zelfs,
ongevraagd, binnen.
Zij waren er welkom, de hele buurt was er welkom, het was een dag van uitgelaten
leute, en moeder schonk en gaf er maar op los: dreupelkes jenever, kannen bier,
meetjeskonte, voor al wie ervan wilde. Haast heel het klein gehucht kwam daar
weldra bijeengestroomd, maar 't werd er zo benauwd
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en stikkend, dat de een na de ander spoedig naar buiten vluchtte en allen op den duur
midden op de kruisweg weer rondom het houtvuur gingen joelen. De trouwers en de
gasten trokken mee en volop werd de pret er voortgezet. Vader Van Dalen liet
opnieuw bier, jenever en meetjeskonte halen in de Graeve van Halfvasten, de herberg
aan de overkant; armvollen hout werden van alle kanten bijgehaald, en hoog en rood
in grijze kolken rook flitste de brandgloed op, verlevendigend met snelle weerlichten
en vegen, de fantastische gezichten en gestalten van de in brede kring woelende
menigte. Reusachtige schaduwen dansten gedrochtelijk uit over de helverlichte gevels
en tot op de daken van de omringende huizen en de roodbeglansde bladeren van
heggen en van bomen ritselden soms als levend klatergoud.
En in die vreemde, onreële tovergloed zag plotseling Rozeke een man daar staan,
aan wie zij niet meer had gedacht en die zij nooit op deze plaats en op dit uur verwacht
zou hebben: Smul, boer Kneuvels' paardeknecht! Zij zag hem staan, heel achteraan
en heel alleen, geleund tegen de gele gevel van de Graeve van Halfvasten, de pet
laag op het voorhoofd, de rosse knevel als een zware streep dwars door het bar
gezicht, de stuurse ogen strak op haar gevestigd. Het was haar plotseling te moede
alsof een onverwachte ongeluksbode een droeve schaduw over haar jong en fris geluk
uitspreidde en instinctmatig, als in schrik, deinsde zij even achteruit. Wat stond hij
daar te doen? Waarom was hij er gekomen? Was het uit haat, als uitdaging?... of was
het uit liefde?... uit lijdende, kwellende liefde?
Zij voelde plotseling een vreemd medelijden. Zij toch was gelukkig en dat was
hij zeker niet. Zij was bang voor hem, vreselijk bang, - de herinnering aan zijn woeste
aanranding in 't koren kon haar nog doen ijzen - maar, had hij haar ook niet het leven
gered? Het kwelde haar dat hij daar nu zo nors en zo alleen stond; zij had hem willen
mee zien dansen met de anderen in de vreugderonde om het knappend vuur, en toch
schrikte zij ontzettend bij de gedachte dat hij in de kring zou komen en wellicht
pogen zou met haar te spreken. Eensklaps zag ook Alfons hem staan. - Kijk ne kier
die sloeber doar! wa komt-ie hij hier doen? riep hij bijna hardop,
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verbolgen uit. Maar Rozeke suste hem spoedig met angstige woorden:
- Zwijg, zwijg, geboart da g'hem nie'n ziet.
Doch Rozekes broeders en ook anderen die Smul kenden, hadden Alfons' uitroep
gehoord en staarden boos, dreigementen brommend, naar de sombere gestalte van
de paardeknecht tegen de gevel van het herbergje. De uitgelaten jool verzwakte en
verstomde; allen keken met wantrouwend ongenoegen naar de stoere kerel, die door
zijn enkele verschijning de pret gestoord had; en reeds trad Miel, Rozekes oudste
broeder, ondanks haar smeken, beslist op hem toe, toen eensklaps, in de verte, in 't
onzichtbare van de donkere nacht, een donderend gedruis, als van een snel aanrollende
trein, alle hoofden met verbazing om deed wenden.
- Wa es dàtte? Wa komt er ginter? riepen allen, verschrikt uit elkaar stuivend.
Een vage witgele gloed, als van ononderbroken verre weerlichten, flitste dansend
in 't verschiet op de boomstammen en heesters bij een bocht van de weg; het werd
al lichter en al groter in een steeds hoger en zwaarder opdreunend geraas, en plotseling
fonkelde de flikkerstraling van twee grote gele vuurogen in 't zwarte van de nacht,
ogen als van een onbekend, reusachtig vuurbeest, dat blazend en snuivend in briesende
woede op de feestvierders kwam losgestormd.
- Nen odemebiel! Nen odemebiel! werd er van alle kanten tegelijk gegild. En een
donkere bende holde de heldere licht-glans tegemoet.
Daar was hij!... Langzaam vertraagde zijn vaart en 't dreunend gedruis verminderde.
Het meevliegende, helle lichtvlak van de lantaarns veegde de duisternis van vóór 't
gevaarte weg: de bomen, de heesters, de mensen, de huizen, alles werd om de beurt
pijlsnel beschenen, als met bundels sneeuwwit maanlicht begooid en weer in duisternis
gedompeld, tot het eindelijk vóór het huisje van Van Dalen in de rode gloed van het
brandend houtvuur stilhield. Een dame en een heer, gedrochtelijk toegetakeld met
mantels, capuchons en grote brillen, stegen uit de lage, lange, grijsbestoven wagen,
die enkel twee smalle zitplaatsen had; en de dame, plotseling een dik voilet oplichtend,
vertoonde haar fris en
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mooi gelaat aan de verbouwereerde menigte en zei, terwijl zij met uitgereikte hand
en lieve glimlach recht op Rozeke toetrad:
- Rozeke, ik wist dat het vandaag uw trouwdag was en ik heb u van mijn reis een
cadeautje meegebracht.
- Och Hiere God, mejonkvreiw Anna! riep Rozeke met star-verbaasde ogen, haar
voorname beschermvriendin herkennend.
De heer die haar vergezelde had uit de steeds doorruisende wagen een pakje
genomen en naderde nu ook glimlachend de bruiloftsgasten, en allen herkenden in
hem de milde gever van het twintigfrankstuk op de middag van de slijting.
De jonkvrouw nam het pakje van hem af en overhandigde 't aan Rozeke.
- Kijk, Rozeke, hier zit 'n schoon penduulken in om boven op een schouw of een
kaske te zetten en een stuk goed om u een beste winterkleed van te maken.
- O merci, mejonkvreiwe, merci, merci, da es toch vriendelijk da ge nog op mij
gepeisd hèt, dankte Rozeke, tot de tranen ontroerd, terwijl zij herhaaldelijk de hand
van haar weldoenster drukte. Alfons nam zijn rond hoedje af en drukte ook, met
emotie, de minzaam naar hem uitgereikte hand.
- Zijt gij gelukkig dat ge nu getrouwd zijt, Rozeke? glimlachte de mooie jonkvrouw.
- O joa ik, zille, mejonkvreiwe! antwoordde Rozeke met stralende ogen. En
plotseling ontsnapte 't haar, onwillekeurig, terwijl haar blik zich even op de heer die
't meisje vergezelde, vestigde:
- En gij euk, mejonkvreiwe? Zijt-e gij euk gelukkig?
- O ja, zeker, zeker, ik ook, lachte de jonkvrouw, met tederzachte ogenglans de
richting van Rozekes blik even volgend.
- Meneer is een neef van mij, weet ge? Gij hebt hem deze zomer op de slijting wel
gezien. Hij heeft toen de slijters getrakteerd en nu komen wij samen van Oostende,
waar hij heeft meegedaan in de courses met zijn automobiel.
- En hét-e gij euk meegedoan, mejonkvreiwe? vroeg Rozeke haast verschrikt.
- Maar neen! 't gaat veel te gauw en ik ben veel te schuw!
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Ik ga maar mee als 't is voor wandeling, glimlachte zij. Vlug keerde zij zich tot haar
neef, en zei, in 't Frans, net zoals ze gedaan had op de slijting:
- Donne-leur encore quelque chose, Armand.
Vaprijsken, die van op een afstand het gesprek gevolgd had en duidelijk begreep
waarvan nu sprake was, kwam alvast, met van olijke pret flikkerende ogen naast de
jonker staan. En juist als op de slijting, ging deze nu ook in zijn zak en haalde er een
goudstukje van twintig frank uit.
- Pour qui? vroeg hij aarzelend en stil tot jonkvrouw Anna.
- Pour moi, monsieu! riep vrijpostig Vaprijsken.
Een wild gelach steeg op omdat Vaprijsken Frans sprak, en ook de jonker
glimlachte, de blik nieuwsgierig op Vaprijsken.
- Mais c'est le même de cet été! zei hij verwonderd.
- Owie monsieu, owie monsieu, antwoordde Vaprijsken ongestoord, onder het
nogmaals wild-opstijgend, algemeen gelach.
- Vous partagerez au moins, n'est-ce pas? conditioneerde de jonker.
- Owie monsieu, owie... herhaalde met overtuiging Vaprijsken; en onder een storm
van geschater en gelach kreeg hij het twintigfrankstuk en holde er juichend en dansend
midden in de joelbende mee weg.
- Allons, nu gaan wij ook weg, zei jonkvrouw Anna. - Veel geluk in uw leven,
Rozeke; en gij, sprak ze tot Alfons, - gij moet altijd goed en zacht en lief voor haar
zijn.
Rozeke liet Alfons staan om even met haar lieflijke beschermster mee te lopen.
- Wilt-e nie 'n beetse binnenkomen, mejonkvreiwe en meniere? Wilt-e nie wat
eten of drijnken? vroeg ze goedig, niet wetend waarmee haar dank te betuigen. En
ook vader en moeder en La kwamen aandringen, maar reeds waren de reizigers weer
in de lage, lange, grijsbestoven wagen gestegen, die ook dadelijk oorverdovend weer
begon te bruisen en te trillen. 't Was iets ontzettends, alsof een helse kracht daarbinnen
woedde, een roffelen als van twintig trommelslagers op tot barstens toe gespannen
trommels, met af en toe daartussen door geweldig knallen als van kanonschoten,
waarbij het monster vuurspuwde uit zijn flanken en de dicht-
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opeengedrongen menigte schrikgillend uit elkaar deed stuiven.
- O, zij toch veurzichtig, mejonkvreiwe! riep Rozeke door angst bevangen; en de
zachte, kalm-gelukkige glimlach van haar voorname vriendin kon haar maar half
geruststellen. Zij kreeg ineens het akelig visioen alsof dat lange en lage, daverend
monsterding een doodkist was, een sombere doodkist, waarin een levend opgesloten
wezen uit al zijn krachten lag te beuken en te bonzen om verlost te worden; en hij
die het bestuurde, met zijn neergetrokken pet en zwarte bril was als de dood zelf, 't
geraamte met de zeis, dat haar vriendin, - zijn schuldeloos slachtoffer - naar de
vernieling meesleepte.
- Zij veurzichtig, zij toch veurzichtig, mejonkvreiwe! riep zij nog eens, als in een
intuïtieve waarschuwing van onbewuste diepere betekenis, uit al haar kracht, terwijl
het akelig gevaarte met een langzame, sierlijke zwaai omdraaide en in de flikkering
van zijn helle lichten die de zwarte nacht doorboorden, pijlsnel, onder 't juichend
gillen van de menigte, in het verschiet verdween.
't Was over tien. Alfons nam zacht Rozekes hand en fluisterde dat 't tijd werd om
naar huis te gaan. Het vuur verflauwde, enkele feestvierders trokken reeds zingend
langs de donkere wegen huiswaarts en Rozekes broeders stonden met harsfakkels
klaar om de jonggehuwden naar het huis van Alfons' oude moeder, waar zij hun
intrek zouden nemen, te begeleiden. Een tiental vrienden en vriendinnen, waaronder
Vaprijsken, Drieske Nijpers en de Seissekoker, Irma Pese, Maaie Troet en 't Geluw
Meuleken, die dezelfde kant uit moesten, schaarden zich bij hen en zij namen afscheid
van de ouders en van La. Vader Van Dalen, stomdronken, wilde iets zeggen, maar
raakte niet meer uit zijn brabbelwoorden; moeder kwam vóór Rozeke staan, lei de
beide handen op haar schouders en begon ook met tranen van ontroering in de stem,
te spreken; maar plotseling riep een van de mannen schertsend dat zij Rozeke nog
eens aan de geschiedenis van de heilige Tobias moest herinneren; en daarop viel
moeder zonder overgang aan 't proestlachen en dan weer aan het huilen, stikkend in
haar woorden en haar tranen, terwijl haar
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dik, rond buikje als in stuiptrekkende schokken, tegen Rozekes corset op en neer
stond te huppelen. Dat werkte aanstekelijk. Ook La kwam huilend van haar zuster
afscheid nemen en zo deden ook enkele buurvrouwen. Het leek wel of het op een
rouwpartij zou uitlopen, toen eensklaps Vaprijsken met nog twee volle flessen uit
de Graeve van Halfvasten kwam gerend en schreeuwde dat zij voor het
afscheid-nemen nog een laatste dreupelken moesten pakken en pret maken en lachen
in plaats van daar als kleine kinderen te staan schreien.
Alfons en Rozeke werd elk een vol glas in de hand geduwd en om de beurt kwamen
nu allen hun glas tegen die van de trouwers aantikken. Allen kwamen: ouders,
vrienden, buren, in een opgewekte, vrolijke stoet en wensten de echtgenoten nog
eens voorspoed en geluk. En toen zag Rozeke, in haar ontroering, plotseling ook
Smul naar hen toe komen. Zij had hem in 't geharrewar met de automobiel niet meer
gezien, ze had aan hem niet meer gedacht, zij wist niet of hij er nog was,... en daar
stond hij eensklaps in de rij met al de anderen vóór haar en als in een droom zag zij
hem naderen en op zijn beurt de hand naar een van de glaasjes uitsteken. Zij zag
Vaprijsken, die inschonk, even aarzelen en hem met wantrouwen aankijken, zij
hoorde vaag een dof gemor van Alfons en haar broeders; maar het leek alles als een
droom, en 't ogenblik daarna voelde zij zijn glaasje tegen 't hare tikken en hoorde zij
zijn schorre, hese stem:
- Proficiat, Rozeke; en gien kwoaje vrienden.
- Proficiat, Ivo, antwoordde zij haast onhoorbaar; en even keek ze naar hem op.
Zij zag zijn stuurse blauwe ogen, onder de klep van zijn laag-getrokken pet, als
door een waas van droefheid beneveld. Onwillekeurig greep het haar aan en weer
voelde zij iets van medelijden.
Maar hij was reeds bij Alfons en ook bij hem zag zij het glaasje vredig aantikken
en hoorde ze zijn doffe stem:
- Proficiat, Fons, en gien kwoaje vrienden... waarop Alfons, ook even instinctmatig,
als wist hij in zijn verbouwereerdheid niet goed wat hij zei: - Proficiat, Ivo, gien
kwoaje vrienden, antwoordde en daarop zijn glas in één teug leeg
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dronk. Haast tegelijkertijd deed Smul het hem na, en het leek Rozeke alsof de beide
mannen die om haar gestreden hadden, plotseling met de drank hun wrok inslikten
en of er nu voortaan rust en vrede tussen hen zou heersen. Zij loosde een zucht van
verlichting, alles leek haar goed nu, en in 't geknetter van de aangestoken fakkels,
keerde zij zich om en verliet met Alfons en de stoet van de begeleiders, de juichende
en joelende groep van de nog even doorfeestende gasten om het langzaam uitstervend
houtvuur.
In een compact vrolijk troepje liepen zij nu, bij het stomende laaien van de sissende
fakkels, door de kalme, donkere septembernacht. Hun grote, donkere
schaduwschimmen dwarrelden als gedrochtelijke, door elkaar hollende dansers over
de roodbeglansde landweg vóór hen uit, en op de ingeslapen boerderijen waar zij
langs kwamen, blaften de waakhonden schor-verwoed hun lawaaiige voorbijtocht
na. Toen blaften zij allen voor de pret soms mee, waarbij de honden nog razender
werden en door hun woest gebrul de koeien wakker maakten, die dan klagend even
loeiden, terwijl de hanen eensklaps schel klaroenend aan het kraaien gingen. Toen
loeiden en kraaiden zij weer allen in koor mee en het lawaai breidde zich even uit
over de ganse ingeslapen streek, van boerderij tot boerderij, waar de plotseling
ontwaakte honden en hanen overal tegen elkaar op blaften en kraaiden.
Alfons en Rozeke lieten de joelende bende enkele passen vooruit gaan. Zacht nam
hij haar hand en hield die gedrukt in de zijne. Een tijdlang spraken ze geen woord.
Zij voelden de zaligheid van het geluk hun ganse wezen als 't ware doorstromen. De
nacht verspreidde om hen heen zijn zoete geuren, de krekels piepten vreedzaam in
de klavervelden, slechts even zwijgend in 't voorbijgaan van de luidruchtige bende;
en op de naakte stoppelvelden stonden hier en daar de zware korenschelven als een
in veilige haven opgeborgen rijkdom voor de toekomst, terwijl de laatste, nog maar
pas gemaaide en gebonden haverschoofjes op lange optochten van zwijgende kinderen
leken, die met de laatste, nog verspreide schatten van de lieve zomer naar hen toe
schenen te komen. 't Was alles vrede en illusie en geluk wat hen omringde; zij
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voelden innig-diep de rijpe schoonheid van het leven, de zalige, serene zekerheid
van het geluk.
Daar waren zij aan het huisje, - moeders huisje - witgekalkt, met wit-en-groene
luikjes, liefelijk klein en eenzaam onder het lommer van de hoge, zachtruisende
populieren. Moeder, die hen had horen aankomen, stond wachtend op de drempel,
Rozekes broeders verlichtten de ingang met hun laaiende, walmende fakkels; de
begeleiders en enkele nieuwsgierigen woelden eromheen. Zij schaarden zich joelend
in dubbele rij en onder juichkreten moesten Alfons en Rozeke naar voren treden.
- Zijn onz' treiwers thuis? schreeuwde met luid galmende stem Vaprijsken.
- Joa z'! schreeuwden al de bruiloftsgasten terug.
- Hên z'ulder op ulderen treiwdag goed geämezeerd?
- Joa z'!
- Goan z' ulder nou nog beter amezeren!
- Joa z'! Joa z'!
- Zillen ze doen lijk den heiligen Tobias?
- Nie z'! Nie z'!
Een wild gelach ging op, Irma Pese en 't Geluw Meuleken kronkelden zich van
de pret, de Seissekoker en Drieske Nijpers kittelden hen in de lenden dat zij er van
giechelden en kraaiden; en Rozeke, mikpunt van alle blikken naast Alfons op de
drempel, voelde een hete kleur van schaamte over haar wangen gloeien.
- Goan we nou amoal noar huis? schreeuwde opnieuw Vaprijsken.
- Joa w'!
- Moar goan w' iest nog eentsje pakken?
- Joa w'! Joa w'!
Hij haalde een fles voor de dag, die hij in zijn zak verstopt had; en tot laatste
afscheid werden nog eens de glaasjes volgeschonken.
Toen gingen ze weg. Dansend en zwierend, jongens en meisjes arm in arm, zag
Rozeke de uitgelaten bende in 't rode weerlicht van de toortsen onder de hoge bomen
verdwijnen. Zij zongen en brulden in koor het welbekende lied:
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Waar kunnen wij ook beter zijn
Dan bij onz' goede vrienden?

en slaakten wild daartussendoor harde schreeuwen en kreten als dierengeluiden, met
af en toe hoog en schril opgalmend meisjesgegil, als greep er een worsteling plaats.
- Ze zillen wa uitvoeren in 't noar huis goan! glimlachte Alfons; en tederlijk sloeg
hij nogmaals zijn arm om Rozekes middel.
- Kom, we goan euk binnen; moeder es al noar bedde, fluisterde hij; en hij drukte
een zoen op haar frisse wang, terwijl hij haar zacht maar onweerstaanbaar met zich
mee trok.
- Wacht ne kier! Wa ès dat doar? riep zij plotseling, als in schrik naar de donkere
bomen wijzend.
De vaag zichtbare gestalte van een man kwam er langzaam uit het donkere van
de stammen en verwijderde zich geluidloos in de richting van boer Kneuvels' hoeve.
- 't Es ne man, hij zal 't gezien hên, fluisterde zij dof.
- Wà zoedt hij gezien hèn? Da 'k ou 'n totse gaf? 'k Mage toch zeker wel! En hij
poogde haar opnieuw te zoenen.
- Stt! Zwijg, weerde zij hem bijna angstig af, de verdwijnende gestalte in de
duisternis nastarend.
- Ge 'n zijt toch nie schouw, zeker! spotte hij. - 't Es den ienen of den anderen van
boer Kneuvels' hof die doar stoan kijken hèt.
Zij sprak geen woord meer, maar een huivering doorrilde haar en zij ging met hem
binnen.
Plotseling had zij de man herkend. 't Was Smul! Zij was er zeker van.
Instinctmatig sloten zich haar lippen op elkaar.
Waarom zij aan Alfons niet zegde dat ze Smul herkend had wist ze zelf niet...
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III
Het nieuwe en frisse van een heerlijke oktoberochtend hing in een waas van vrede
en kalmte over 't land toen Rozeke die morgen opstond en de luikjes openduwde.
Alfons was reeds vóór zes uur vertrokken, naar zijn gewone dagwerk op boer
Kneuvels' hoeve en zijn oude, ziekelijke moeder lag nog te bed, wachtend om op te
staan, tot Rozeke met de koffie klaar was.
Diep ademde Rozeke de zuivere, verkwikkende ochtendlucht in. Gras en
rapenvelden lagen zacht bepareldauwd, als nog in slaap gedompeld, met stille
flonkeringen hier en daar, waarin de opkomende rode zon herlevende bezieling
tintelde. De kleine hagestruikjes om het erfje waren als van biggelend en druipend
zilver, en uit de hoge, gele kruinen van de nog vaag omnevelde populieren, ritselden
met zacht geruis de droge bladeren neer, als zoveel grote, trage, stille, gouden
wee-moedstranen op de weke grond. Alles voorspelde een glanzend-mooie, zachte
herfstdag.
Rozekes ogen blonken en haar wangen bloosden. Zij had nog niets van haar frisse
jongemeisjes-bekoorlijkheid verloren. Zij was gelukkig. De eerste dagen had haar
alles wel vreemd en ongewoon toegeschenen, en zij had heimwee gevoeld, heimwee
naar 't ouderlijk huis, naar vader en moeder, naar broeders en zusters, naar de bekende
buren en de welbekende omgeving van haar dagelijks leven. Zij woonde er slechts
een halfuurtje lopen vandaan, dezelfde bomen en gewassen groeiden op dezelfde
akkers, en 't zelfde soort mensen sprak er juist dezelfde taal en had net eendere
gebruiken; en toch was er voor haar een groot verschil, iets ongewoon vreemds in
al dat uiterlijk precies gelijke.
Maar 't had slechts korte tijd geduurd. Het ‘moeder’ zeggen tegen Alfons' oude
moeder - wat haar in de eerste dagen
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haast onmogelijk was en haar pijnde als een verraad en een verloochening van haar
eigen moeder - deed ze nu met liefde en zonder gedwongenheid; en aan de stilte van
hun leventje met drieën, dat haar eerst zo doods leek na de opgewekte drukte van
haar eigen thuis, was ze ook reeds gans gewend geraakt. Zij was gelukkig door en
met Alfons, en dat maakte alles goed. Zij dacht en wist ook wel, dat haar tegenwoordig
leven slechts tijdelijk zo was ingericht en dat er, met de dag, grote veranderingen in
konden komen. Alles om haar heen zou zich vanzelf ontwikkelen en vervormen; het
oude was bestemd om te verdwijnen en het nieuwe zou geboren worden. O, verre
van haar de gedachte naar de dood van het goedig, soms wat zeurig klagend oudje
te verlangen! Maar het lag in de aard der dingen dat het toch gauw gebeuren kon en
die gebeurtenis zag ze met peinzende ernst, als een bedroevend, doch onvermijdelijk
verschijnsel in de stage voortzetting van haar en Alfons' eigen leven tegemoet, evenals
een andere gebeurtenis: de hoopvolle verwachting van het eerste kind, die de dichtst
in het verschiet liggende gelukszijde in de ontwikkeling van haar komend leven was.
De wit-en-groene luikjes waren open, de vroege zon scheen in de kleine ruitjes en
Rozeke kwam weer in huis, om voor de oude moeder en haarzelf het ontbijt klaar te
maken. Voor Alfons hoefde zij 's ochtends niet te zorgen; die kreeg zijn ontbijt op
de hoeve. Het vuur in de kachel was aan, en zij ging reeds aan 't koffiemalen, toen
zij eensklaps weer opvloog en naar buiten liep. Zij had alweer de broeihen en de
konijntjes vergeten. Hoe gek was dat toch! Haast iedere ochtend vergat ze 't! Thuis
gaf moeder altijd de konijntjes en kippen hun voeder. Zij ging in 't stalletje, lichtte
de planken op, gooide volle grepen ‘verslokkerde’ koolbladen en gras in de hokken.
Dadelijk kwamen de konijntjes om het hoopje groen gehuppeld en zij zag de witte
en grijze kopjes gezellig tegen elkaar aanschuiven, met eigenaardig snoetgefrons en
in de hals gestreken oortjes, aan dezelfde steeltjes knagend. Toen ging ze naar de
verste hoek van 't stalletje en nam een plank weg, die er schuins tegen de muur stond.
Daar zat de klokhen in 't halfduister, een dikke, geel-en-
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bruingespikkelde, plat neergevlokt op een nest van stro. De ogen keken star en boos,
en kop noch lijf verroerde. Alleen de kleine veertjes van de hals krulden zich nijdig
overeind en de gesloten snavel grauwde kort en schor, toen Rozeke een greepje gele
maïskorrels vóór het beest neerstrooide.
- Toe, klokke, eet watte, zei Rozeke op aanmoedigende toon. Maar star en boos
bleven de ogen, en nijdig overeind de kleine veertjes, en strak en roerloos kop en
lichaam. - O gie dulle klokke! bromde Rozeke. Zij schoof de plank weer voor, ging
met het maïsbakje buiten op de drempel van het woonhuis staan, en riep daar met
schril-hoge stem haar overige, zeker ergens reeds in 't veld verspreide kippen bij
elkaar:
- Ti ti ti ti tiii!
Plotseling dacht ze dat het nog zo vroeg was en dat zij 't oudje met haar schreeuwen
niet mocht wakker maken. En zij riep zachter, in gedempte toon:
- Tu tu tu tu tuuu!
Maar de kippen hadden reeds het welbekende ti ti ti tiii gehoord en wild kwamen
zij om de hoek van 't huisje aangekakeld en gevlogen, en wierpen zich met gulzige
gretigheid op de gele korrels, die Rozeke met volle greep, in een gekletter als van
hagel, over hun bont wemelende, harde ruggen strooide. Even ontstond een kort
gekibbel. Twee hennen vlogen klauwend, met overeindgerezen veren op elkander
af, maar de haan kwam statig gezagvoerend tussenbeide, klakveerde links, klakveerde
rechts, en herstelde weer de vrede. Alfons' enkele duiven kwamen bijgevlogen en
gapten ook hun deel, met vlugge pikjes en sierlijke wipjes tussen de poten van de
kippen door, of waar zij 't vinden konden. Rozeke, glimlachend op de drempel, met
het leeg bakje op de arm, zag alleen nog 't vlug gepik van de korte snavels, waaronder
het dun laagje maïs zienderogen verdween.
Maar nu zou zij bijna de koffie vergeten en haastig kwam ze weer in huis, ging
nog even op haar stoel zitten en maalde door. Toen goot zij water op. Geurend
verspreidde zich de lucht van de vers gezette koffie in het kleine keukentje. Zij haalde
uit de eetkast twee grote, witte koppen en een bord; en nadat ze met de punt van 't
mes op 't brood een kruis
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trokken had sneed zij de tarweboterhammen voor. Toen duwde zij het binnendeurtje
naar de kamer open, stak haar hoofd half binnen en riep:
- Moeder!...
Geen antwoord kwam, maar dat gebeurde meer; en Rozeke, niet twijfelend dat 't
oudje haar gehoord had, keerde terug in 't keukentje, nam een lange borstel en veegde
met langzaam gebaar, zonder stof op te jagen, de rode tegelvloer schoon. Uit het
achterhuisje haalde zij een emmer met zand, strooide 't in greepjes over de net
geveegde vloer, breidde 't met de borstel open en tekende sierlijke brede krullen en
festoenen om de zwarte kachel en het groene tafeltje. Thuis deed ze dat ook elke
morgen en had er telkens een soort kinderlijk genoegen in. Haar hoofdje golfde en
zwenkte zacht met de trage zwenkingen en golvingen van de borstel mee en met een
glimlach van genot keek zij naar de keurige kronkels van haar netjes uitgevoerd
werk. Toen het eindelijk klaar was zette zij de borstel achter 't houten schut naast het
kleingeruit venster, en even verwonderd dat zij 't oudje nog niet hoorde opstaan, stak
zij weer het binnendeurtje open en riep opnieuw:
- Moeder?... Zij-je wakker? De kaffee es geried! Nogmaals geen antwoord.
Verwonderd trad Rozeke 't kamertje binnen.
- Moeder?... Sloapt-e nog dan? vroeg zij. En 't kwam haar voor of haar stem, die
weer geen antwoord kreeg, in de halfduistere stilte van het slaapvertrekje galmde
met een vreemde, holle klank.
- Moeder!... wa... Eensklaps, door een angstig voorgevoel aangegrepen, liep zij
naar het raampje dat zij openrukte en waarvan zij 't luikje wegduwde.
De volle ochtendklaarte stroomde 't kamertje binnen en viel als een vloed van licht
op het gelaat van het oud vrouwtje, wasgeel en onbeweeglijk scheefgezakt op 't
wit-en-blauw geruite hoofdkussen van 't bed.
- Moeder! Moeder! Moeder! gilde Rozeke, eensklaps indoodsangst, zo luid zij
kon, als om met haar gillen die akeligroerloze gestalte wakker te schudden.
Maar nog steeds gaf het oudje geen antwoord noch verroerde
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zij zich.
- Moeder! Moeder! Moeder! gilde Rozeke nog schriller. En plotseling, als een
gekke, vluchtte zij weg, uit het kamertje, uit het huisje, om hulp bij de buren.
Oud-moedertje was dood!...
De vrouw uit de buurt, die enkele ogenblikken later met Rozeke in 't huisje
aankwam, ging recht op 't oudje af, keek het strak-gele gezicht van dichtbij aan,
opende de oogleden, die langzaam over de glasachtig-stijve oogballen weer
neerzakten, hief de arm op, die als lood weer neerviel... En, zich omkerend tot Rozeke,
die stokstijf, met lijkbleek gelaat en van schrik uitgezette ogen op de drempel stond
zonder te durven binnenkomen:
- Z'es deud! Z'es al stijf en koud! zei zij, meer verwonderd dan verschrikt.
- Deud! gilde Rozeke, met wilde ogen en de beide vuisten vóór haar mond.
- Deud, jong; zeu deud of ne stien in de muur, antwoordde de vrouw.
- O! O! Wa zal Alfons schrikken! kreet Rozeke.
- Goa zegt het hem al geiwe; 'k zal hier wachten tot da ge were komt, zei de vrouw.
- Joa... goed... goed... hikte Rozeke. - 'k Goa... 'k leupe noar boer Kneuvels.
Zij holde 't huis uit, maar keerde dadelijk terug.
- Bezinne,... riep zij tot de buurvrouw. - 'k Ha zjuust kàffee opgeschonken. Wilt
'n potse kàffee drijnken en nen boterham eten binst da ge wacht?
- Joa ik, jong, goa moar, 'k zal mijn eigen wel bedienen, antwoordde de buurvrouw.
Rozeke sloeg een wollen halsdoek om haar schouders en rende 't huis uit.
De buurvrouw sloot de deur van 't slaapvertrekje, kwam in het keukentje, schonk
zich een grote kop met koffie in, ging bij de tafel zitten en nam een boterham, die
zij met traag gebaar in tweeën brak.
Door de opengebleven voordeur kwam een kip naar binnen. Wijd schrijdend, stil
kakelend, met om de beurt lang uitge-
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rekte en kort ingetrokken hals, de kop opzij, nu links, dan rechts, om telkens met
haar rond, fel oog de buurvrouw aan te kijken, naderde zij tot bij het tafeltje en pikte
vlug, onder de poten, de gevallen broodkruimeltjes van de vloer.
De lieve, zachte najaarszon blonk helder-rustig door de kleine, groenachtige, in
lood gevatte ruitjes. Het ganse nette keukentje, met glinsterend tin- en koperwerk
tegen de witgekalkte wanden, tintelde van goede, gezellige zonnewarmte. Buiten,
op het pleintje vóór de deur, klaroende schel de mooie, geel-en-rood geveerde haan.
Kalmpjes bij een hoek van 't groene tafeltje, zat de buurvrouw wachtend te eten
en te slurpen...
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IV
- 't Es om nichte Begijntje te spreken.
Alfons, in 't zwart gekleed, 't gelaat bleek en getrokken, de ogen week en
roodomrand door 't schreien, stond in de kille, naakte gang van het Couvent ter
Bloemen vóór het jong begijntje dat zijn oude nicht verpleegde en met stil gebaar
de deur voor hem geopend had.
- Woarom es 't? vroeg zij gedempt, haast fluisterend, als in een huis waar een
zwaar-zieke ligt.
- Moeder es gisteren nacht sebiet gestorven; 'k kome nicht Begijntje neun1 veur
de begroavijnge, zei Alfons met doffe stem.
- Och Hiere God! verschrikte 't jong begijntje, de handen in elkaar geslagen. Maar
dadelijk voegde zij er bij:
- 't En zal nie meugelijk zijn, mesceur Van de Weghe es zelve heul ziek en zoe
euk wel keune stirven.
Op zijn beurt keek Alfons haar met angstige verbazing aan.
- 't En es gie woar toch zeker! riep hij. - Wa hé ze dan?
- 't Woater, fluisterde 't begijntje. - Wilt er gij ne kier bij komen: moar 'k en peize
niet dat z'ou nog zal irkennen? Zij ging hem voor door 't kille gangetje, de rand van
haar zwart kleed zacht schuivend over de rode tegeltjes, haar fris gelaat in het
doorschijnend-hagelblanke van 't kornet gedoken. Zwijgend opende zij een deur en
wenkte hem dat hij zou binnenkomen.
Schoorvoetend trad hij op de drempel en bleef er even roerloos-aarzelend staan.
- Kom binnen, kom binnen, fluisterde zij.
Zacht schreed hij binnen en zij sloot de deur.
Vlak vóór hem in het lichte kamertje, met witte muren en

1

Uitnodigen.
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witte gordijntjes aan de kleingeruite raampjes, zat het oud begijntje naast het witte
bed op een leunstoel in elkaar gezakt. Het diep over de borst gezonken, geel gelaat
was haast onzichtbaar onder 't blanke van de grote vleugelkap, en van tussen haar
gerimpeld-bruine, roerloos-saamgevouwen handen, kronkelden de donkerbruine
kralen van de rozenkrans met koperen kruis gelijk een dubbel snoer van grote, stille
rouwtranen over de strakke plooien van haar lang wit nachtkleed. Als een tragische
heilige zat ze daar, als een afgeleefde bruid des Heren in bewusteloosheid wachtend
op de levenslang verbeide komst van haar verlosser.
- Nichte Begijntje, begon heel zacht Alfons, met een stem die beefde van
ontroering:... doch zij merkte niets van zijn aanwezigheid, noch hoorde zelfs de klank
van zijn woorden. Haar witgedoekte hoofd bleef onbeweeglijk op de witte borst
gezonken, en slechts een vaag gehijg van ademhalen getuigde nog van enig leven in
die blanke, menselijke ruïne. Het jong begijntje schudde stil het hoofd naar hem, als
om hem te beduiden dat alle verdere poging overbodig was. Alfons begreep het en
bleef stom en roerloos staren, met opwellende tranen in zijn ogen. Eerst zo plotseling
zijn moeder en nu ook nicht Begijntje... o, wat volgden ze elkaar spoedig op, de twee
goedige oudjes!
- Z' hè van den uchtijnk d' Heilige Olie g' had, fluisterde het jong begijntje.
- Zoe ze mij nie zien? Zoe ze mij nie heuren? vroeg hij diep ontroerd.
- 'k En peist niet, antwoordde zij. Zij hurkte even voor het oud begijntje neer,
kwam met haar lieve, frisse wang tot dichtbij 't geel, gerimpeld en verschrompeld
aangezicht onder de witte kap en vroeg met duidelijke, luide stem:
- Mesoeur... mesoeur Van de Weghe... heurt-e mij niet? Doch neen,... ook háár
met wie ze jaren lang samen gewoond had, hoorde nicht Begijntje niet meer. Geen
trek verroerde zich op haar getaand gelaat, geen ander leven was aan haar nog te
bespeuren dan het kort-hijgend ademhalen van haar mond met slaphangende lippen.
- Hoe es 't gekomen? fluisterde Alfons.
- Al mee ne kier, in drei, vier doagen tijd, antwoordde zij
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op dezelfde toon.
Fluks helderde een gedachte in hem op. Zou zij een testament gemaakt hebben?
Hij was op 't punt om het te vragen, doch hield zich in, uit een gevoel van schaamte.
Hoe of 't ook was, nu kon er niets meer aan veranderd worden.
Langzaam en triestig schudde hij 't hoofd en week terug naar de deur.
- D'r 'n es nie mier aan te doen; 't es euk al uit mee heur, murmelde hij moedeloos.
- All' uren uit, antwoordde stil het jong begijntje.
Zacht opende zij weer de deur voor hem en na een laatste, weemoedige blik op
de in elkaar gezonken, witte gedaante, verliet hij het couvent, tot aan het poortje door
het jong begijntje uitgeleid.
Ook nicht Begijntje zou hij nooit in leven meer terugzien.
Acht dagen later, juist op een ochtend dat Alfons klaar stond om nog eens naar nicht
Begijntje toe te gaan, kwam het doodsbericht. Zij was 's avonds tevoren zacht
ontslapen. Meteen was er een brief van de notaris, waarbij Alfons, in vervanging van
zijn overleden moeder, als erfgenaam opgeroepen werd.
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V
Zacht-troostend in veel droefheid is de verrassing voor hem die een toekomst van
geldelijke zorgen tegemoet ziet, eensklaps van arm bijna rijk te worden.
Dit wel enigszins verwacht, maar toch onzeker geluk viel Alfons te beurt toen hij,
na nicht Begijntjes begrafenis, door de notaris haar testament hoorde voorlezen. Wel
had hij gehoopt dat aan zijn moeder, en na zijn moeder aan hem, als enig familielid,
iets van nicht Begijntjes fortuin na haar overlijden zou toekomen; maar vooreerst
vermoedde hij bijlange niet dat ze zó rijk was en verder verwachtte hij wel dat
nagenoeg het grootste deel van haar vermogen aan het Begijnhof of aan godvruchtige
werken besteed zou worden. Dit was ook wel gedeeltelijk het geval. De notaris las
een vrij lange opsomming voor: zoveel aan 't Begijnhof, zoveel aan 't begijntje dat
haar jarenlang verpleegd had, zoveel aan meneer de pastoor van het Begijnhof, zoveel
aan de kerk van het Begijnhof; en verder aan de voortplanting van het Geloof, aan
het werk tot bekering van de jonge Chinezen, aan de congregatie van de Onbevlekte
Ontvangenis; en dan nog zoveel voor haar lijkdienst en gezongen en gelezen missen
tot lafenis van haar ziel; maar met dat alles, en erfenisonkosten en notarishonorarium
er af gerekend, bleef voor Alfons nog een goede vijftienduizend frank - een schat
voor hem - over. Het duizelde in zijn hoofd toen hij die ontzettende som hoorde
noemen, en hij werd bleek van emotie toen de notaris een lijvig pak papieren uit zijn
dikke portefeuille haalde en die voor hem op tafel openlegde. De notaris begon op
te tellen:
- Vijf acties Westvloamsche speurwigmoatschappije duzen frank ieder, intrest
viere percent, vijfduzen frank.
Hij vouwde een van de stukken open, wees op het coupons-
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blad en zei:
- De loatste coupon es vervallen, van vandoag af meugt 'em knippen.
- Wa... wa b' lief er ou, menier de notoarus? vroeg Alfons, die nog nooit een effect
gezien had en met verbouwereerdheid staarde op het halfafgeknipt couponblad.
- Dat de loaste coupon vervallen es, zeg ik, en da g' hem dus van nou af aan meug
knippen as ge wilt; verstoa-je 't?
- Aha joa joa, c'est ca, antwoordde Alfons, doende alsof hij verstond, maar eigenlijk
niets ervan begrijpend.
De notaris ging verder door:
- Vier acties Dépôts et Reports, duzen frank ieder, intrest dreienhalf percent:
vierduzen frank.
Evenals van de andere stukken vouwde hij 't couponsblad open en zei:
- De vervallen coupon es geknipt; de volgende vervalt 1 april.
Alfons, de wangen hooggekleurd, staarde met toenemende verbazing op de grote
vreemde stukken vol dikke letters en lange risten cijfers. Zijn handen waren klam
van transpiratie, zijn wenkbrauwen stonden van inspanning samengefronst.
De notaris legde de vier effecten boven op de vijf eerste, ontvouwde er twee andere
en ging voort:
- Twie acties Geconsolideerde Schuld, ingeschreven op de greutboek van de Stoat...
- Menier de notoarus as 't ou belieft? viel Alfons hem plotseling met ontroerde
stem in de rede.
Verwonderd keek de ambtenaar boven zijn brilglazen op.
- Menier de notoarus, ge 'n meug het mij nie kwoalijk nemen, moar 'k'n verstoa 't
niet, 'k'n kenne die dijngen niet. Es da geld weird, die pampieren?
- Of 't geld weird es! riep verbaasd de notaris. - 't Es geld!
- Ha moar da ziet er zeu oardig uit, menier de notoarus! Dat 'n zijn gien
bankbriefkes!
De notaris barstte in een korte proestlach uit, die Alfons beschaamd en ongelukkig
als een schuldige deed de blik ten gronde slaan.
- G'n verstoa 't niet, e-woar, mijne vriend? vroeg eensklapsgoedig de notaris.
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- Nien ik, menier de notoarus, 'k 'n verstoa d'r niets van, bekende Alfons, wanhopig
de schouders ophalend.
De notaris zat een ogenblik in perplex nadenken, de ogen op de jonge boer
gevestigd.
- Zoe-je liever geld hên, mijne vriend? vroeg hij plotseling.
- Rechtaf gesproken, joa ik, menier de notoarus. 'k Zoe veel liever geld hên!
- Moar wa goa-je mee da geld doen? 't 'n Goa mij wel niet aan en g' hét gij 't recht
van d'r mee te doen wat da ge wilt, moar 't zoe mij toch spijten da ge 't moest verliezen
of gestole worden.
Alfons bedacht zich even, de wangen vurig rood, de ogen strak op 't tafelkleed
gevestigd. Toen antwoordde hij met een soort weerzin, als ontsluierde hij ten ontij
de een groot geheim, dat nog liefst moest ongerept blijven.
- 'k Hé lijk halvelijngen 'n gedacht van d'r mee op 'n hofsteê te goan, menier de
notoarus.
- Hoho! dà es 'n ander kwestie! zei de ambtenaar ernstig. - Hét g' al iets in 't zicht?
- Nog niet, menier de notoarus; moar 'k goa zoeken.
Weer bleef de notaris een poosje peinzend en stilzwijgend, zijn kin tussen
wijsvinger en duim.
- Luister, zei hij eindelijk. - As ge wilt 'k zal ik ouw geld bewoaren zeu lank of da
ge 't nie neudig 'n hét en d'r ou den intrest van betoalen. 'k Zal ou 'n
schuldbekentenesse tiekenen van de somme die 'k ontvange, en effenaan da ge wa
neudig hét meugt ge 'r bij mij omme komen. Ge 'n moet mij veur mijn
verantwoordelijkheid en moeite niets betoalen; 'k zal da gratis veur ou doen. - Es 't
azeu goed?
- Joa 't, heul goed, as 't ou b'lieft menier de notoarus, ge zijt wel bedankt, zei Alfons
met een zucht van verlichting, als van een zwaar pak op het hart verlost.
In enkele ogenblikken was alles klaar. De notaris tekende hem een schuldbekentenis
van vijftienduizend frank en stelde hem het overige van zijn erfenis: vierhonderd
tweeëntwintig frank en zeventig centimen, in speciën ter hand. Alfons was gelukkig.
Met geld en schuldbekentenis zorgvuldig in een binnenzak vastgespeld, keerde hij
haastig weer naar huis.
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VI
Zoals vanzelf spreekt, had hij bij boer Kneuvels zijn dienst opgezegd. Hij was nu
rijk genoeg om als eigen baas te werken; en bijna dadelijk deed zich een uitmuntende
gelegenheid voor. Een boerderijtje met één paard, behorende aan de baron,
mejonkvrouw Anna's vader, kwam tegen kerstdag te huur. Het was er lief gelegen
op de grens van de vruchtbare bouwlanderijen en van de malse weiden, met een
lange, mooie olmendreef naar de hoge zandweg op de golvende vlakte van een
beukenbosje achter schuur en stallen. Deze waren nog met stro gedekt en eigenaardig
overdakt als in de oude tijd; de uitgestrekte boomgaard stond vol oude, knoestige
fruitbomen, sommige zo grillig kromgegroeid dat de ruige stammen als kronkelende
grauwe slangen over 't gras schenen te kruipen; en 't woonhuis was geheel geschilderd
in de teerste rozekleur, met een zwarte plint langs onder aan de muur en blinkende
wit-en-rode vensterluikjes, de kleuren van 't kasteel. Midden op het dak prijkte een
klein, grijs, houten torentje met een klokje.
- Hoast ou, toe, goa d'r mee mejonkvreiw Anna over spreken ier dat er nog ander
liefhebbers komen, had Alfons tot Rozeke gezegd, zodra hij hoorde dat het boerderijtje
zou beschikbaar komen. En op een ochtend, op haar uiterst best gekleed, trok Rozeke
naar het kasteel en vroeg er om een onderhoud met jonkvrouw Anna.
De knecht die haar ontving zette een bezorgd gezicht.
- 'k Wete niet of da mejonkvreiw op 't kastiel es en of g' heur wel zilt keune zien,
zei hij.
Hij bracht haar door de ruime, witmarmeren vestibule, die vol bloemen en
sierplanten stond, en waar een grote, glinsterende kachel brandde, in een kabinetje
met oude kasten en blauw porselein aan de donkere wanden en verzocht haar
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eventjes te wachten.
Rozeke, sterk door de prachtige omgeving geïmponeerd, nam plaats bij 't enige
venster en keek tussen de zware, bruine gordijnen naar buiten. Zij zag het glooiend
grasveld met de grote vijver, waarop stille zwanen dreven, een hoekje van 't bordes,
met de stenen leeuw in wakende rust op de breed-arduinen balustradepijler; en verder,
onder de reeds ontbladerde hoge bomen, de lief-rode gebouwtjes van tuinmanshuis,
remise en stallen. Vlak vóór haar lag de statige beukendreef waardoor zij was gekomen
en gans in het verschiet, over de groene en bruine golving van de najaarsvelden onder
effen-grijze hemel, ontwaarde zij de dichte, donkere kruin van een andere dreef: die
naar het, van hier onzichtbaar, lieve boerderijtje leidde, waarnaar zij vragen kwam.
- Stil, benauwend doodstil leek het groot, plechtig kasteel van binnen. 't Was of geen
mens erin bewoog of leefde en een bijna angstige beklemdheid maakte zich langzaam
van Rozeke meester. Is dát het vrolijk leven van de rijke mensen die op kastelen
wonen? dacht zij; en zij vond dat zware stilte, benauwende plechtigheid, die zij overal
om zich heen voelde, niets paste bij mejonkvrouw Anna's lief en vriendelijk en
opgewekt karakter.
Zacht ging de deur open en mejonkvrouw Anna, geheel in 't zwart gekleed, kwam
te voorschijn.
- Dag mejonkvreiwe, zei Rozeke, met haar vriendelijkste glimlach en van emotie
hoogkleurende wangen opstaande. Maar die ontroerde glimlach veranderde in een
uitdrukking van onthutste verwondering, voor het heel onverwacht bedroefd en bleek
gelaat waarmee haar voorname vriendin op haar toetrad.
- Mejonkvreiw Anna!... wa scheelt er? Zij-je ziek dan? vroeg Rozeke verschrikt.
- 'n Beetje Rozeke, ik ben niet heel wel geweest, antwoordde neerslachtig de
jonkvrouw.
Zij ging zitten, wees Rozeke op haar stoel terug en vroeg wat zij verlangde.
Rozeke vertelde 't haar.
- Ik zal er aanstonds met papa over spreken; dát zal hij mij waarschijnlijk niet
weigeren, zei ze bijna bitter.
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Rozèke dankte, maar wist nu verder geen woord meer te zeggen. Die droeve, strakke
houding, die donkere kleren, die wanhopig-weemoedige ogen van haar mooie, eertijds
zo opgewekte en levenslustige beschermvriendin verlamden haar de woorden in de
mond en ontroerden haar inwendig tot een medelijden, dat haar tranen in de ogen
bracht. Van de reden van haar bezoek durfde zij helemaal niet verder spreken, wel
voelend dat de geest van de jonkvrouw met heel andere dingen bezig was; en
eensklaps kon zij zich niet langer bedwingen: echte droefheidstranen kwamen in
haar ogen en zij vroeg met bibberende lippen, in gehorte woorden:
- Mejonkvreiw Anna... 'k zie da ge triestig zijt... kan ik niets veur ou doen?... kan
ik ou nie helpen?
Een schielijke, teer-rode kleur bloosde even vluchtig over de bleke wangen van
de jonkvrouw en haar fijne witte tanden trilden zenuwachtig op haar onderlip, terwijl
zij blijkbaar alle moeite deed om haar eigen, aanstekelijk-opwellende tranen te
weerhouden. Twee, drie korte, vlugge zuchten golfden onstuimig uit haar keel en
haastig haalde zij haar zakdoek uit en drukte hem op haar ogen, hoofdschuddend,
dof snikkend:
- Nee nee nee, Rozeke, gij kunt niets voor mij doen.
En Rozeke zat daar en staarde, roerloos, als verslagen. Zij durfde niets meer vragen,
maar zij voelde, zij raadde instinctmatig, dat het liefdesmart was, waaronder de
jonkvrouw leed. Zij had ook in de laatste tijd wel vagelijk iets gehoord: dat er eerst
plannen waren voor een huwelijk tussen jonkvrouw Anna en haar neef, maar dat
haar ouders - om welke reden wist men niet - er zich op 't laatste ogenblik, toen het
engagement al haast publiek was, tegen verzet hadden. Zoveel was zeker, dat de
jonge neef op een ochtend plotseling het kasteel verlaten had en er sinds niet meer
was teruggezien.
- Och Hiere, mejonkvreiwe, da pakt mij toch aan 't herte da 'k ou azeu zie schriemen
en da 'k niets veur ou 'n kan doen, klaagde Rozeke, met innig medelijden het
diepbe-droefd meisje aanschouwend.
De jonkvrouw schreide en snikte stilletjes, haar mooie, slanke, witte handen bevend
op de fijne zakdoek vóór haar ogen,
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haar vermagerde, bijna puntige schouders zenuwachtig op en neer schokkend; en
Rozeke hoorde, door haar snikken heen, het rammelen van haar holle maag, als van
een ongelukkige, arme vrouw, die niet genoeg te eten heeft.
- O mejonkvreiwe, ge 'n meugt ou toch nie loate veroar-moen; ge moet koeroaze
hên en ou beter voên, streelde Rozeke, zelf van ontroering weer schreiend. - O, da
'k toch moar iets veur ou 'n kon doen, mejonkvreiwe, gij die zelve altijd zeu goed en
zeu broave veur mij geweest hét!
- Merci, Rozeke, 'k weet het, ge zijt goed, zuchtte de jonkvrouw.
- Belooft-e mij da ge 't mij vragen zilt às ik oeit iets veur ou kan doen? drong
Rozeke aan.
- Ja, Rozeke, ja, ik beloof het u.
De jonkvrouw stond op, kropte met inspanning haar tranen terug, streek met haar
bevende hand over 't voorhoofd.
- Ga nu, Rozeke, zei ze met zwakke stem. - Ik heb zo'n hoofdpijn. Ik zal er papa
over spreken en mijn best doen dat ge 't boerderijtje krijgt.
- O, merci, merci, mejonkvreiwe, dankte Rozeke. - 'k Zal veur ou bidden,
mejonkvreiwe, omda ge were zoedt gelukkig worden.
Zij greep plotseling 's meisjes hand, drukte er een vrome, vurige kus van
onderdanige liefde op, en verliet het somber kamertje.
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VII
Zij hádden 't mooie boerderijtje!...
De dorpsnotaris liet hun op een ochtend de gelukkige tijding aanzeggen, en 's
avonds vóór kerstdag werd de huurakte op het kasteel getekend.
Rozeke, die Alfons vergezeld had, ontmoette nog even vluchtig jonkvrouw Anna.
Zij zag er niet minder bezorgd en bedroefd uit dan op de dag toen Rozeke haar was
komen opzoeken. Zij vertelde aan 't jong boerenvrouwtje dat zij die winter niet als
gewoonlijk naar de stad gingen, maar op reis, naar 't Zuiden, voor verscheiden
maanden.
- Moar te noaste zomer komt-e toch weer op 't kastiel, me-jonkvreiwe? vroeg
Rozeke bijna angstig.
- Ja, Rozeke, ik denk het toch wel, als 't God belieft, antwoordde zij neerslachtig.
Ook de baron, haar vader, zag er bekommerd, somber, triestig uit. Hij ontving hen
in hetzelfde kamertje met de bruine kasten en het blauw porselein waar de jonkvrouw
Rozeke ontvangen had, legde Alfons met gefronste wenkbrauwen de te ondertekenen
akten voor, gaf hem het ene stuk en hield het duplicaat; en zonder verder gepraat,
met een eenvoudig - ik hoop dat gij op uw boerderij zult welvaren, stond hij op, ten
teken dat hij de zaak als afgehandeld beschouwde. Voor alle verdere schikkingen
hadden zij zich te wenden tot de dorpsnotaris.
- D'er es verdriet op 't kastiel, merkte Alfons fluisterend op, terwijl zij door het
statig ingangshek in de grote beukenlaan terugkwamen.
Rozeke schudde weemoedig het hoofd.
- Alles hên wat de weireld geven kan en tòch nie gelukkig zijn, zuchtte zij.
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Zij, tenminste, waren nu toch wél gelukkig!
Na de vele, vermoeiende en vervelende, maar toch niet al te langdurige
beslommeringen van overname en inrichting, betrokken zij eindelijk in het begin
van januari hun dierbaar hoevetje; en dadelijk daarna, op Driekoningenavond, had
de 'overhaalfeeste' plaats.
Alfons en Rozeke hadden de gelukkige kans getroffen bijna alles van boer Dons,
de vorige pachter, te kunnen overnemen. Deze had zich in de goede jaren 'rijkgeboerd'
en wilde nu rustig in het dorp, als rentenier, zijn verdere dagen slijten.
De koeien, de varkens, het paard; het hooi, het stro en het verdere voeder; de oogst
in de schuur, het vlas op de zolder en de vruchten te velde; karren, wagens, ploegen,
eggen en ander landbouwgereedschap; tot zelfs een groot gedeelte van het huisgerief
en van de meubels: alles was mogen blijven waar het lag of stond; en als bij toverslag
waren zij aan 't hoofd van een mooi ingerichte, degelijk-ouderwetse hoeve, met zware
oude kasten in de kamers, met veel koper, tin en gekleurd aardewerk boven op de
zwartgerookte schoorsteenmantel van de haard en overal rondom tegen de
bruinge-rookte wanden van de ruime keuken, net als een bejaard gezin van deftige,
welgestelde boeren, die er hun leven lang zouden gewoond hebben. Zij hadden alleen
te verhuizen gehad hun eigen klein inboedeltje van moeders huis, hun enkele
meubeltjes en kleren, hun beetje aardappels en veld-vruchten, hun kippen en konijnen.
Toch waren met dat kleinood nog twee grote wagens gevuld, die volgens traditioneel
gebruik van goede buurschap, kosteloos door de naastbijwonende boer - in dit geval
boer Kneuvels - naar Alfons' nieuwe woning waren overgebracht. Daartegenover
bestond voor Alfons de verplichting boer Kneuvels met zijn vrouw en ook de knecht
die alles vervoerd had, op de ‘overhaalfeeste’ te nodigen. Wel had het hem even
onaangenaam aangedaan dat juist boer Kneuvels en dus ook zijn paarde-knecht Smul
de daartoe aangewezen personen waren; doch aan een ander vragen wat Kneuvels
om zo te zeggen van rechtswege toekwam, ware zijn vroegere meester vijandig
behandelen en nutteloos beledigen, en dit had Alfons niet
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durven noch willen doen. Trouwens, Smul zelf was immers verzoenend naar hem
toegekomen, 's avonds van hun bruiloftsfeest: waarom zouden zij langer haatdragend
blijven dan hun vroegere vijand? - Zij wachtten dus, als een vervelende, niet te
ontwijken noodzakelijkheid, ook de komst van Smul op dit intiem familie- en
vriendenfeestje.
Het was drie uur. Moeder Van Dalen en La waren reeds de vorige avond gekomen
en weldra verschenen ook vader en Rozekes twee broeders. Het had de ganse dag
en ook de nacht tevoren aanhoudend gesneeuwd, de wegen lagen bijna onbruikbaar
en daarom waren zij maar liefst heel vroeg gekomen, om ook niet te laat in de avond
weer huiswaarts te moeten keren.
Nauwelijks waren zij binnen of een gestamp van sneeuw-afkloppende voeten
klonk aan de voordeur en met het geijkte ‘gien belet?’ verschenen de insgelijks
genodigde, vroegere bewoners van het hoevetje: boer en boerin Dons.
De boer was een lange, magere, kaarsrechte man van bij de zeventig, met
zilvergrijze, dunne haren en een éénkleurig-vuurrood gezicht, waarin twee heel kleine,
bijna dichtgeknepen oogjes als 't ware in voortdurende pret schenen te lachen. Zijn
vrouw, wel een twintig jaar jonger, was nog gitzwart van haar, met dikke zwarte
wenkbrauwen en donkere ogen zonder glans, en in haar getaand, bijna wasgeel gelaat
lagen sterke rimpels als grauwgrijze lijnen en strepen gegroefd. Glimlachend kwamen
zij binnen, de oude boer luidruchtig, de boerin stil, en dadelijk zetten zij, als in hun
eigen huis nog, hun paraplu's achter het houten schut naast de deur en kwamen
handenwrijvend bij het helder vlammend haardvuur, de boer met schel galmende
stem vertellend van de onbegaanbare wegen en van de vele sneeuw die zonder twijfel
nog met hopen uit de dikke, grijze lucht zou vallen. Rozeke nam de boerin haar
zwarte kapmantel af, terwijl moeder Van Dalen naar de kelder liep en dadelijk weer,
hijgend, met twee flessen boven kwam: jenever voor de mannen; rode kriek voor de
vrouwen. Met algemene belangstelling werd gevraagd of de oude boer en zijn vrouw
zich reeds gewend hadden aan hun heerlijk, zorgeloos renteniers-
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leven in 't dorp; en nauwelijks waren zij goed gezeten en aan 't praten, of daar kwam
in snelle draf boer Kneuvels' sjees de boomgaard oprijden.
- Zou Smul er werkelijk bij zijn? dacht Rozeke met een korte angstgreep aan het
hart. - Jawel; zij zag hem vlug uit 't rijtuig wippen en het paard bij de breidel houden,
terwijl boer Kneuvels en zijn vrouw op hun beurt uitstapten. Alfons haastte zich naar
buiten, zijn vroegere baas en bazin tegemoet.
Zij kwamen binnen, terwijl Smul het paard bij de stal ging uitspannen: de mooie,
jonge boerin op haar zondagsbest gekleed, met haar lange gouden oorbellen en gouden
ketting-kruis; de boer als een suffige lomperd, de hals omwonden met een dikke,
groen-en-zwartgestreepte bouffante en de rode, opgeblazen kop onder een zware
bontmuts, waarvan hij voor de kou de oorlappen had neergetrokken. Hij hakkelde
zijn goedendag, de weerbarstige woorden in zenuw-trekkende beweging als 't ware
met de hand van tussen zijn paars-trillende lippen halend; en dadelijk na het vlug
naar binnen slaan van een paar borrels wilde hij de ‘doening’ bezichtigen: de stallen,
de beesten, de boomgaard, alles wat er op de boerderij te zien was.
't Was ook maar goed dat ze dat eerst en vooraf waarnamen, want het zou al spoedig
donker worden met die zware, grijze sneeuwlucht; en 't hele troepje behalve moeder,
Rozeke en La, die het nog druk hadden om alles voor de maaltijd in orde te brengen,
gingen weer naar buiten en stapten dwars over de dikbesneeuwde boomgaard naar
de schuur- en stal-gebouwen.
Alfons ging als de baas voorop, naast Kneuvels die druk stot-terpraatte tegen Dons
en de Van Dalens. De twee boerinnen volgden, voorzichtig-schrijdend in het soppend
zuigen van hun voeten in 't weke mestbed vóór de stallen, hun rokken met de beide
handen ophoudend om zich niet te bevuilen.
Zij bekeken de melkkoeien en de kalveren, de zeug en haar biggen, zij roemden
de stevigheid en goede indeling van de gebouwen, 't gerieflijke van de ruime
bergplaats in de schuur en in het wagenhok; en vóór de bruine merrie bleven zij in
lang gesprek en lange contemplatie. Het was alsnog niet dui-
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delijk uitgemaakt of het beest al of niet veulen in had. Dons beweerde ten stelligste
van ja; Alfons twijfelde. Kneuvels ging bij 't paard, bevoelde 't, twijfelde insgelijks.
Vader van Dalen en zijn zonen zeiden ja noch neen; zij hadden er geen verstand van.
Een discussie ontstond, de boeren werden het niet eens, en de boerinnen, op een
afstand, luisterden en keken met belangstelling. Smul, die in de stal daarnaast boer
Kneuvels' paard aan het verzorgen was, werd er eindelijk bij geraadpleegd om ook
zijn advies te geven.
- Of da ze veulen in hêt! riep hij op zijn gewone ruwe manier, onbeschroomd, met
een bruuske ruk in de krib vande merrie binnendringend, - 'k zal ulder da sebiet goan
zeggen!
Hij legde zijn rechterhand op de rug van het beest, dat dadelijk, als van angst,
onder zijn strakke aanvoeling huiverde, en bevoelde haar nauwkeurig van onder, met
zijn onomzichtige, grove vingers.
Het paard keek schichtig naar hem om, snuivend met wreed-glinsterend wit van
ogen.
- Hè! Stille! riep Smul bars, en voelde door. De boeren zagen roerloos toe, in een
soort eerbied voor zijn durf en kunde.
Het beest trappelde, drong even, rilde en schudde over gans zijn huid. Het keerde
even vlug zijn hoofd om en plukte flappend met de lippen aan Smuls vest.
- Stille dan, nondedzju! bromde hij, de merrie met een woeste stoot opzijduwend.
Zij hinnikte even, als uitte zij een klacht, maar stond meteen onbeweeglijk. De
boeren glimlachten, stil bewonderend. Ook de boerinnen zagen met zwijgende
bewondering toe. Geen een die durfde om te gaan met paarden als die Smul; geen
een die er verstand van had als hij.
Smul liet zijn hand los en richtte zich op.
- Da peird hé zeuveel veulen in as ikke! orakelde hij ruw, met een rechte blik op
Dons uit de krib komend.
Noch boeren, noch boerinnen moesten om zijn uitval lachen. 't Was ernst, geen
grapje.
- En en en z' es twie kiers van den hijngst gediend!... en en en den derde kier sloeg
ze'r noar! brabbelde Dons,
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door Smuls onverwachte, ruwe bevestiging van zijn stuk gebracht.
- Al ha z'er honder kiers bij geweest en duzen kiers noar geslegen, 'k zegge dat ze
nondedzju gien veulen in 'n hét! herhaalde Smul met toenemende nadruk.
- Ha da zal nondedzju uitkomen! Ha da zal nondedzju uitkomen of da ze gien
veulen in 'n hêt! bromde de oude boer, die begon boos te worden.
Alfons bleef twijfelen. De merrie was hem door Dons verkocht met de waarborg
van het veulen. Daarom ook had hij er honderd frank meer voor betaald. Als dat nu
niet uitkwam, dan had hij ook wel recht op zijn honderd frank terug. En hij wou er
juist iets van reppen, toen de oude boer in zijn kwaadaardige opwinding hem de
woorden uit de mond nam.
- As ze gien veulen in 'n hêt 'n geef ik ou nie allienlijk d' honder fran were, moar
bovendien nog twintig fran op de keup toe! riep hij, uitdagend.
- Ha moar boer toch! zei zijn vrouw ontsteld.
- O da mannevolk, mee ulder peirden! lachte bazin Kneuvels.
- Gezeid es gezeid! Hè ze gien veulen in, hij krijgt honderd twintig fran! herhaalde
Dons met nadruk.
- Gewed! trad Smul met brutaal uitgestrekte hand naar hem toe.
- Tut tut tut! wedders zijn kijvers! kwam bazin Dons misnoegd in 't midden.
Kneuvels was driftig iets aan 't hakkelen dat geen van allen begreep. Vader Van
Dalen en zijn beide zonen stonden belangstellend te glimlachen.
Maar Dons, in zijn rijkeboerentrots gekrenkt, duwde zijn vrouw opzij en stak op
zijn beurt driftig de uitgestrekte hand naar Smul toe.
- Veur zeuveel of da ge wilt! riep hij.
- Euk veur 'n stik van twintig fran! gilde Smul.
- Gezeid! riep Dons; - ge zij amoal getuigen. En met geweld sloeg hij zijn ruwe
hand in die van Smul, die dadelijk met flinke zwaai de klap teruggaf.
- Ala toe toe, ala toe toe, 't es zottigheid! riep de boerin
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boos. Maar al de anderen babbelden en lachten opgewonden en Dons en Smul waren
beiden even verrukt dat zij zo flink op hun stuk hadden gestaan, terwijl ook geen van
beiden twijfelde of hij had het stuk van twintig frank gewonnen.
Toen zij weer in huis kwamen stelde moeder Van Dalen voor dat ze wat kaart zouden
spelen, terwijl het nog licht was en zij met Rozeke en La het eten verder klaarmaakte.
Dat vonden zij allen een uitstekend plan. Moeder Van Dalen had de voorzorg genomen
een paar kaartspellen van huis mee te nemen en dadelijk zaten zij om twee tafeltjes
bij ieder van de twee kleingeruite raampjes, boer Dons met bazin Kneuvels, Smul
en vader Van Dalen aan het ene, bazin Dons met boer Kneuvels en de beide zonen
van Van Dalen aan het andere. Alfons speelde liever niet mee; hij zou rechts en links
wat toekijken en ook de vrouwen helpen om de tafel te schikken.
Genoeglijk en gezellig speelden zij het boerenjasspel. De grauwbeduimelde kaarten
werden langzaam, met telkens weer natgelikte vingers, uit elkaar geschoven en
rondgedeeld, en toen zaten zij even heel ernstig hun spel te bestuderen, wantrouwend
van terzijde naar elkander kijkend en zorgvuldig hun eigen kaarten tegen loerende
en spiedende blikken vrijwarend, totdat er eindelijk een ‘uitging’ en de anderen dan
om de beurt ‘oplegden’. De mannen rookten hun pijp, de vrouwen kregen een
fris-levendige kleur onder de warmte van het houtvuur, dat gezellig in de brede haard
opflakkerde, en vlak naast hen, op tafeltjes en vensterrichels, stonden de jenever- en
krieksapflessen en de kleine glaasjes. Buiten viel langzaam de vroege, grauwe
schemering in. De muren en daken van stallen en schuur smolten weg in grijze
doezeling en de naakte bomen rezen als zwarte, dortakkige geraamten uit het
dikbesneeuwde gras. Weldra begon het weer te sneeuwen: eerst als een heel fijn,
kleurloos stuifmeel, nauw zichtbaar in de grijze lucht; toen ietwat grotere, wittere
vlokjes, die vlug en druk door elkander warrelden als stoeiende vlindertjes, en
eindelijk grote, witte, trage brokken, loom dalend in zware verdoving van alle geluiden
uit een lage, loodkleurige hemel, die er gans van trilde en wemelde, als werd een
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onuitputtelijke voorraad witte watten met reusachtige grepen op de gesmoorde aarde
neergestrooid. De laatste op het erf verspreid lopende kippen vluchtten ijlings naar
hun roestplaats, de grauwe ruigharige waakhond kroop met hangende staart en
knippende ogen in zijn hok.
- O!... Es dá snieuwen! Es dá snieuwen! riepen zij om de beurt, naar buiten starend.
Maar binnen werd het des tegezelliger en zij vulden nog eens goed de glaasjes en
stakenverse pijpen aan terwijl de pret van lieverlede hoger opklonk, met
luid-geestdriftige uitroepingen en gebons vanvuisten op de tafeltjes, telkens als er
een opwekkende slaguitgespeeld werd.
Rood en zwetend, de mond hijgend open en 't dikke buikje als een tonnetje onder
haar schort, kwam moeder Van Dalen met opgestroopte mouwen uit het achterhuis
te voorschijn.
- Zeg ne kier, meinschen, riep zij van op de drempel, 'k há iest gepeisd van de
toafel in de beste koamer te dekken, moar zoe 't nie achenoamer zijn hier in de keuken,
bij 't vier?
- Joa 't jong, vele, vele! riepen zij allen.
- Zij-je wel, houdt ou wel! gilde de oude Dons.
- Al gezeid! besloot moeder Van Dalen. Zij riep om La en Rozeke en met behulp
van Alfons plaatste zij twee tafels naast elkaar vlak langs de haard en begon er de
wit-en-rood geruite kleedjes over uit te spreiden. Door de opengebleven deur van 't
achterhuis, waar gekookt werd, drong de fijne geur van 't sissend-bradend varkensvlees
naar binnen en de verlekkerde spelers staken de neus in de lucht en snoven die
wellustig op, terwijl hun 't water van verlangen in de mond kwam.
Maar het werd helemaal donker, zij zagen haast de kleuren en figuren van hun
kaarten niet meer en Alfons stelde voor de blinden te sluiten en het licht aan te steken.
Zo werd gedaan. De wintertriestigheid van buiten werd door het helder licht van een
grote petroleumlamp verbannen en met vernieuwde pret speelden zij verder door en
vulden nog eens weer de glaasjes en staken verse pijpen aan. Maar uit het achterhuis
galmde eindelijk de hoge stem van moeder: - Ala jongens, schiedt er nou moar uit,
't es ge-
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ried! en meteen kwam zij binnen, 't gezicht verborgen achter de dampnevelen van
een reusachtige schotel, die zij op haar beide uitgestrekte handen droeg, terwijl
Rozeke en La ook alle twee met heet-dampende schotels volgden.
Een luid gejuich steeg op en al de spelers stonden overeind. Maar Dons, die zijn
partijtje niet had uitgespeeld, gilde driftig dat de kaarten moesten blijven liggen tot
na 't eten om dan voort te spelen; en eerst nadat de anderen daarin hadden toegestemd
kalmeerde hij en kwam glimlachend met zijn flikkeroogjes naar de tafel toe.
- Haha! Da zal smoaken! Da zal smoaken! lekkerbekte hij. - Mag 'k doen lijk thuis?
vroeg hij; en zonder op 't antwoord te wachten trok hij zijn ouderwetse, bruinlakense
jas uit, hing hem aan een deurknop en nam plaats in zijn hemdsmouwen, in het
midden van de tafel, met de rug naar het warm en rood opflakkerend haardvuur.
- Den buik noar de toafel en de rugge noar 't vier! da es de gezondheid van den
ouwe Pier! schetterde hij tot proestens lachend over zijn eigen grapje.
Zij aten allen, elk naar zijn eigen zin zich schikkend en plotseling hield het
schertsen en praten op, terwijl een grote, ernstige stilte even heerste.
De oude Dons nam zijn zware pet af, maakte een kruis, vouwde zijn eeltige handen
in elkaar en murmelde met neergeslagen ogen een gebed. Heel zijn gezicht was
éénkleurig rood als een gekookte kreeft en de dunne sluike haren stonden er spierwit
als sneeuw omheen. Allen volgden hem na. Vader Van Dalens kale schedel blonk
in 't helder lamplicht, Smuls rossig haar stak borstelig en verward achter zijn oren
uit, Alfons' gelaat leek fijn en bleek onder zijn donkere lokken en zijn dun zwart
snorretje. Rozeke, een frisse kleur van warmte over haar zachte wangen, hield liefelijk
haar hoofdje scheefgeheld, als een bijna nog kinderlijk jong meisje; bazin Kneuvels'
gouden kruis vonkenschitterde onbeweeglijk op haar zwarte borst. En bazin Dons
had nu een trek van vermoeienis en ouderdom op haar getaand gezicht waarin men
niet meer zag het donkere van de neergeslagen ogen; en moeder Van Dalen, de
gevouwen handen op haar ritmisch op en neer golvend buikje, zat nog stil van
inspanning te hijgen,
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met twee langzaam neerzijgende zweetdroppels, rechts en links over haar bolle, hete
wangen. Boer Kneuvels en Rozekes broeders staarden strak naar de dampende
schotels. De ronde, blonde, blozende La prevelde haar gebed met vlug bewegende
lippen.
- In den naam des Vaders en des Zoons, en des Heiligen Geestes, amen, zei eindelijk
hardop boer Dons, terwijl hijweer een kruis sloeg en zijn dikke pet opzette.
Alle handen ontvouwden zich, maakten het kruisteken, en weer gingen alle petten
op de hoofden, terwijl de ernstige gezichten, opgelicht, tot vrolijkheid herleefden.
- Allo jongens, valt er moar aan! riep moeder Van Dalen. Zij hadden eerst boli1
met aardappels en worteltjes, en Dons vroeg of hij maar wilde voorsnijden om het
niet koud te laten worden.
Dat was uitstekend. Niemand anders had daar veel verstand van, want enkel op
kermissen, begrafenismaaltijden en overhaalfeesten aten zij rundvlees. In dikke
hompen sneed de oude boer de stukken van elkaar. Zichzelf bediende hij het eerst,
aangezien het toch vlak voor hem stond, riep hij, en gaf toen de schotel verder door.
Zij aten!... De mannen slokten de grote brokken vettig vlees, de hele aardappels,
de opgehoopte vorken worteltjes naar binnen. De vrouwen aten trager, met kleinere
beetjes, niet zo schrokkig. Alleen met korte, vlugge woorden ging 't gesprek nog
even door. Zij hadden geen tijd om te praten. Wanneer zij niet slurpten en kauwden,
dronken zij van hun bier, met lange, gulzige, zuigende, in de keel klokkende teugen.
- Haa!... 't Es goed, zille! 't Doet deugd! schreeuwde Dons met blinkende ogen.
- K ie... ie... ieste kla... asse! 'k Moa... oak ou mijn compliment, be... e... zinne Van
Doale! brabbelde Kneuvels tussen twee slokken. Smul slikte en schrokte zonder
opkijken en ook vader van Dalen had helemaal geen tijd tot praten. Hij at zoals hij
wrocht: zwoegend, de schouders scheef van inspanning. Hij kreeg het al spoedig
benauwd en

1

Gekookt rundvlees.
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legde vork en mes even neer om als boer Dons zijn vest uit te trekken en ook zijn
broekband los te knopen.
- Goe gedacht! riep Dons, en knoopte insgelijks los. - Moet-e gulder gien ploatse
moaken? schertste hij tot de vrouwen.
Zij moesten even schateren.
- Hoe zoên we da moeten doen, boer! We'n droage wulder gien broek! lachte de
mooie bazin Kneuvels.
- Zeu! riep Dons verwonderd. - 'k Miende dat da tegenwoordig mode was!
Zij gingen daar even op door en dadelijk werden de toespelingen zeer gewaagd.
Bazin Kneuvels deed of ze zich vreselijk schaamde maar haar ogen flikkerden van
pret; en moeder Van Dalen kon zich eensklaps niet meer inhouden: zij riep de oude
boer een erge schouwiteit toe, en schaterde met open, tandeloze mond, de handen
op haar schokkend buikje, terwijl de lachtranen over haar wangen rolden.
- Ha moar moeder, zij-je toch nie beschoamd! riep Rozeke half boos wordend.
- Tut tut tut, w'amezeren ons onder mallekoar en doar 'n zijn hier toch gien
‘hemelgieten’1, lachte moeder.
Na de ‘boli’ kwam er nog een gewichtige schotel ‘saucietjes en carbonaden’ met
spruitjes en ten slotte rijstpap met bruine suiker. Zij konden niet meer; zij blaakten
en hijgden. Het purperrood gezicht van de oude, magere Dons was glimmend als
met olie overstreken en zijn kleine varkensoogjes waren zo dicht toegeknepen dat
men ze nog slechts als twee donkere flikkerstreepjes onder de rood-gezwollen
oogleden zag. Boer Kneuvels, die nog meer nat dan droog gebruikt had, begon vreemd
met zijn dikke tong te brabbelen; en vader Van Dalen, anders praatziek genoeg en
luidruchtig, zat nu stom en roerloos in elkaar gezakt, de konen roodgevlamd, zijn
levend éénoog rond-verwilderd en strak vóór zich uit starend, alsof hij zich onwel
begon te voelen. Smul bleef schijnbaar kalm en als 't ware onverschillig, met de
gewone uitdrukking van stugge barsheid in zijn harde, blauwe ogen. Soms viel zijn
blik, heel even slechts, op Rozeke; maar dade-

1

Hemelgeiten: kwezels.
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lijk, terwijl zijzelf haar ogen instinctmatig neersloeg, wendde hij zich af en sprak
geen enkel woord tot haar. Zij was zo bang niet meer voor hem als in 't begin, maar
zijn aanwezigheid maakte haar stil, doodstil, als voelde zij om zich heen een vaag
en steeds dreigend gevaar.
Allen trouwens, werden van lieverlede stiller en spraken weldra over ernstige
zaken. De van pret haast toegeknepen oogjes van de oude boer ontpopten zich weer
tot gewone kleine mensenogen, en hij sprak heel verstandig, zonder schreeuwen,
met Alfons, als een vader tot zijn zoon, over de voor- en nadelen die verbonden
waren aan het boerderijtje, dat hij van hem had overgenomen. Mooi en buitengewoon
geschikt was het gelegen: alles om het pachthof heen en eerste klasse grond. Van op
zijn boomgaard kon hij zijn werkvolk gadeslaan tot op de verstafgelegen partij. Droge
jaren waren de gunstigste; een drietal bunders lagen wat te laag en bleven bij natte
seizoenen te vochtig. De boomgaard was een van de rijkste in de omtrek. Meer dan
eens had hij Dons de drievierden van zijn ganse huurprijs opgeleverd. De kateilen1
waren ruim en stevig gebouwd; de pachtsom was niet overdreven. Kortom, zonder
onvoorziene tegenspoed zou Alfons er goed aan zijn brood komen en zelfs een aardig
stuivertje opzij kunnen leggen.
De anderen luisterden, stilzwijgend, vol eerbied voor de oude boer die op zijn
hoeve rijk geworden was. Hoogst zeldzaam waren ze nog die dat konden zeggen,
want de tijden waren slecht, de pachten hoog, de uitgaven en lasten ieder jaar groter.
Verreweg de meeste boeren gingen tegenwoordig achteruit in plaats van rijk te
worden. Hoeveel waren er niet, die na een gans leven van werken en zorgen en
zwoegen, op hun oude dag in het Armenhuis eindigden?
- Kjoa... joa... kg... hêt gij wel scheune te spreken, boer Dons, hakkelde Kneuvels,
met ingespannen handenwringen de weerspannige woorden uit zijn mond halend kg... hêt gij de goên tijd ggghad... moar kkk da ge nou nog moest be... be... beginnen
kt 'n zoe zoe euk kk azeu nie mier zijn!

1

Stallen en schuren.
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- De goên tijd, zegt-e gij, antwoordde Dons ernstig, met ogen van verbazing. - De
goên tijd! - 't 'n Was giene goên tijd in de joaren 47-48 as de meinschen van den
honger op stroate lagen te stirven! En hij vertelde van die nare tijden, waarvan zij
allen slechts vaag gehoord hadden, maar die hij, zoveel ouder, in al hun akeligheid
had meegemaakt. Twee opeenvolgende jaren, eerst door zware regens, dan door
maandenlange droogte, waren de oogsten mislukt en er was geen eten meer voor de
mensen noch voor de beesten. Geen graantje meer in de schuren, geen aardappel
meer op 't veld; alleen nog maar wat halfbevroren, halfverrotte raapknollen en bieten,
die de hongerige mensen 's nachts op de akkers kwamen ontgraven. Boeren en
gendarmen hielden onophoudelijk de wacht: arme stumperds werden doodgeschoten;
anderen vond men 's ochtends op de velden dood liggen, versteven van de kou,
omgekomen van gebrek.
- Doar zie, achter ulder schure, sprak plechtig de oude boer naar de donkere,
toegeblinde ramen wijzend, - hé 'k er op nen uchtijnk twieë gevonden in de snieuwe,
'n mannemeins en 'n vreiwemeins, uit 'n vrend dorp, de man deud, de vreiwe nog 'n
zierke levend, alle twieë zeu moager en uitgeleefd da ze de knecht onder zijn oarms
opgepakt hét en in de schure op 't streu gedregen.
Een plotselinge stilte heerste om de tafel. Allen staarden met angstige ernst naar
het vuurrood, gerimpeld gelaat van de oude boer.
- Es 't vreiwemeins nog blijve leven? viel hem eindelijk Rozeke, trillend van
emotie, in de rede.
- Nien z', ze was al te verre gezet, antwoordde hij. - Mijn moeder zoaliger hè z'
hier in huis doen brijngen, hier, veur den heird, bij 't vier, op de zelve ploatse woar
'k nou zitte, en w' hén heur woarme melk en brandewijn ingegoten; moar 't was al te
loate, 't 'n hé nie mier g'holpen. Veur den noene was z'euk al deud. - Joa joa de goên
tijd! spreek mij van de goên tijd! Nòù es't de goên tijd, woar da alles van 't vrende
kan komen als 't in land zelve nie'n groeit.
Weer spraken zij, allen ondereen nu, van de goede en de slechte tijd, van de mensen
van vijftig jaar geleden, die met weinig tevreden waren en hun geld opspaarden; en
van de
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mensen van de tegenwoordige tijd, die veel verteerden en voor hun oude dag niets
overhielden.
Zij waren klaar met eten en slurpten nu koffie, uit grote, witte koppen, de mannen
rokend, de vrouwen af en toe een snuifje nemend, allen in gemakkelijke houding om
de tafel geschaard, de aangezichten rood begloeid door 't haardvuur, waarop Alfons
weer verse blokken had geworpen. Nu en dan stond er een op en ging even naar
buiten en kwam na een poos rillend weer binnen, zeggend dat het buiten niet meer
sneeuwde, maar dat de lucht zo grauw en nog zo vol zat, met loom-schuivende, zware
wolken vóór de volle maan. En weer maakten ze 't zich gezellig om het warme vuur
en luisterden naar de vertellingen, blazend en slurpend uit hun koppen in de blauwe
damp van de pijpen.
Toen hoorden zij plotseling een dof gestommel aan de voordeur en allen keken
met verwondering, de vrouwen ietwat angstig, om.
- Och Hiere, wa és dat doar! riep Rozeke, gejaagd opstaand, bang geworden door
de akelige verhalen.
Maar er werd zacht gekucht daar buiten; en eensklaps hieven zoete
kinderstemnietjes het welbekende Driekoningenavondliedje aan:
Wel sterre, wel sterre, gij moet er zo stille niet staan,
Gij moet er met ons mee naar Bethlehem gaan.
Naar Bethléhem, naar die schone stad
Waar Maria met haar klein kindeke zat.

- Och Hiere! De kinders die hier Dertienoavond kome zijngen! O, da es toch scheune!
glimlachte Rozeke met tranen van ontroering in haar ogen.
Ook al de anderen luisterden, eensklaps weer roerloos en zwijgend, in onbewuste
emotie, de stil-glimlachende gezichten naar de voordeur omgewend.
En zacht zongen de kinderstemmen verder:
Hoe kleiner het kind, hoe groter de eer
Dat is er een teken van God den Heer!
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Zij zwegen even, stommelden en kuchten; en in de grote, luisterende stilte klonk het
tweede Driekoningenavondliedje:
Het is vanavond Driekoningenavond
En 't is morgen Driekoningendag,
Toen Maria al met Magdalena
Al op het Heilige graveke zat.

Rozeke stond op:
- Toe, moeder, geef mij wat veur die kinders: 'n beetje rijspap en wa cenzen.
- Cenzen!... 'k 'n Hé ik hier gien cenzen! riep moeder verwonderd. - En rijstpap!
waarom moên ze zulder rijspap hên?
- Neem, doar zijn vijf eens, zei boer Dons in zijn vestzak tastend.
- Och toe, moeder, en 'n beetse rijspap? smeekte Rozeke. Pruttelend ging moeder
in het achterhuis maar kwam toch met een rood-stenen schoteltje vol pap terug.
- Doet er 'n beetse meelsuiker op, moeder? fleemde Rozeke.
- Ha ge zij gij zot, geleuf ik! riep de oude verontwaardigd. Maar zij deed het toch
ook, en Rozeke haastte zich naar de deur, waar de kinderen, hun liedje uitgezongen,
nu zachtjes aanklopten.
- Joa moar ze moên de schotel werebrijngen, zille, vermaande moeder.
Rozeke opende de deur en op de vaag bemaneglansde sneeuw zag zij het troepje
vóór dé drempel staan: drie meisjes en twee knaapjes, waaronder een heel kleintje,
dat de grote papieren ster droeg. Hij deed ze met een touwtje ronddraaien zodra hij
Rozeke zag, en weer zongen de andere, met hun fijne, tere stemmetjes:
Wel sterre, wél sterre, gij moet er zo stille niet staan,
Gij moet er met ons mee naar Bethlehem gaan.

- Neem, zei Rozeke ontroerd, hun de centen en het schoteltje aanreikend, - moar 't
schotelke moet-e morgen were-
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brijngen, zille.
- Joa w' bezinne, merci bezinne, dankten zij. En in een druk, dicht donker troepje
liepen zij haastig en verheugd weer naar het hek.
- Bezinne, dacht Rozeke glimlachend; - 't es woar, 'k ben nou bezinne. Zij staarde
even naar het witbesneeuwde hof met zwarte boomgeraamten en naar de hoge maan
met de dikke, grauwe wolken erom, boven 't dak van de schuur. - Daarachter, op een
wintersneeuwnacht zoals deze, had de arme vrouw gelegen waarvan Dons vertelde.
Zij huiverde. O, die nare verhalen, wat had het haar aan 't hart gegrepen! Wat was
er strijd, armoede en lijden op de wereld! Wat was háár lot gelukkig vergeleken bij
dat van zoveel anderen! Plotseling dacht zij aan mejonkvrouw Anna. Ook die was
niet gelukkig. Waar zou ze zijn op 't ogenblik? En wat was toch de oorzaak van haar
droefheid? Zij stond daar even over te peinzen, vaag luisterend naar 't verwijderd,
fijn gezang van de kinderen, die nu reeds op een andere hoeve waren. Maar de
feestvierders daarbinnen klaagden luid dat ze 't koud en ongezellig maakte en dat ze
weer moest binnenkomen.
Haastig sloot zij de deur en kwam rillend terug bij de haard. Nog een poosje bleven
zij er doorpraten, gezellig rokend om de haard, onder het drinken van steeds meer
koppen slappe koffie en ook glaasjes brandewijn; en weer werd hun gesprek nu los
en licht en vrolijk, met ieder ogenblik uitbarstend schertsgelach om
ondeugend-schuine grapjes; maar toen boer Dons, zeer opgewonden, voorstelde het
onderbroken kaartspel voort te zetten, bleek het reeds te laat geworden en spraken
de vrouwen van nu maar liever weer naar huis te gaan. De mooie bazin Kneuvels,
die tijdelijk zonder dienstmeid was, moest zelf nog alles tegen de volgende dag
beredderen, beweerde zij; en ook bazin Dons wilde liefst vertrekken vóór het te laat
in de avond werd en zij wellicht spoken op hun weg ontmoetten.
- Speuken! zij-je toch nie wijs! Doar 'n bestoan ommersgien speuken mier, lachte
vader Van Dalen.
Maar bazin Dons en ook meestal de anderen bleven zeer ernstig.
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- D'r zijn zéker nog speuken! bevestigde boer Dons, diereeds was opgestaan en zijn
jas had aangetrokken, maar evenweer ging zitten. En hij vertelde een vreemde
geschiedenisvan zijn oude paardeknecht, van het spook en de kasteelhond.
Iedere avond - dat was nu zeker wel ruim veertig jaar geleden - dwaalde daar in
de buurt een kasteelhond.
- Wa ès da ne kastielhond? viel Rozeke hem met groteogen van belangstelling in
de rede.
De oude boer haalde zijn schouders op.
- Da es nou gelijk, sprak hij, bijna korzel, - nen hond, ne kastielhond, niemand 'n
weet precies wa dat dat es. Moar loat mij ne kier veurt vertellen.
- Iederen oavond dus, - 't was in de winter, omtrent dezen tijd - liep er hier rond
't hof ne kastielhond. Koarel-Sies, mijnen ouë peirdeknecht, ha hem al heul dikkels
gezien, en telkens zat er hij achter mee zijn vurke, moar natuurlijk zonder hem oeit
te keune krijgen. - Koarel-Sies, jongen, zei ik azeu, ge moet oppassen of ge goat doar
leulijke dijngen mee ondervinden. - Zoe 'k wel, boas, zeit hij; da 'k hem moar e-kier
'n kon krijgen, 't zoe hier al gauwe gedoan zijn mee al dat geleup. - 'k Zegge: kijk,
ge moe 't weten, Koarel-Sies, zeg ik azeu, moar geleuf mij, jongen, ge goat er vuil
mee vangen, zeg ik azeu. - Goed. - Op nen oavond, nen dag of dreië achter da 'k hem
da gezeid ha, komt Koarel-Sies al mee ne kier noar mij geleupen: - Boas! hij es doar
were zille en deze kier moe 'k hem hên! Ik ha hem al ne heulen tijd gezien, moet-e
weten: en, peis ik in mijn eigen...
- Watte! De kastielhond! Het-e gij hem euk gezien, boas Dons? viel Rozeke de
oude boer opnieuw met trillende emotie in de rede.
- Zeu goed of da 'k òù zie, verzekerde kalm boer Dons. Bazin Dons, die ook vol
aandacht luisterde, knikte sprakeloos met het hoofd, om te getuigen dat het waar
was. Al de anderen, om de oude boer geschaard, vingen, in roerloosstille graagte, de
woorden van zijn lippen op.
- En wat deed hij? Hoe liep hij? Hoe zag hij d'r uit? vorste Rozeke ademloos.
- Da es nou gelijk! antwoordde Dons weer ongeduldig wor-
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dend. - Ne kastielhond, zeg ik ou! Niemand 'n weet datte; niemand 'n hèt da van
dichtebij gezien. Loat mij ne kier veurt vertellen...
- Goed. - Peis ik in mijn eigen: Koarel-Sies, jongen, doe gij ou gedacht; leupt gij
er achter, aangezien da ge toch nie mier verstand 'n hêt; ik 'n trekke mij den boel nie
aan. Goed. - De kastielhond droait hem ne kier of zeven rondom 't hof, en Koarel-Sies
doar achter, mee zijn vurke veuruit, vliegen lijk de wind. 'k Wilde da ge da gezien
hadt! Ge kond' hem heure lessemen1 toe op de keiter2. Wel verdeke!... peis ik in mijn
eigen, 'k geleuve woarachtig dat hij hem van deze kier goa krijgen, want 't 'n school
gien hoar mier of hij zat er boven op;... moar al mee ne kier, percies op de moment
da Koarel-Sies de kastielhond zijn vurke deur 't lijf goa steken, verandert de
kastielhond in 'n speuk, da rechte lijk ne pijl uit nen bogen noar den bos toe leupt!
- 'n Speuk! 'n Woarachtig speuk! En hé-je 't gezien, boas Dons, riep Rozeke.
- Lijk of ik òù zie!... Moar loat mij ne kier veurt vertellen. - Goed, 't speuk den
bos in en Koarel-Sies mee zijn vurke doar achter. - Ik vliege zeu zier of da 'k kan toe
an 't hofgat en 'k roep uit al mijn macht! - Koarel-Sies! Koarel-Sies! gie dwoaze
loeder, komt toch were! Moar 't spel was al verbrod en 't was te loate. 'k Zag hem
nog percies mee ne lei al de kant van den bos leupen en over de gracht sprijngen; en
wig was hij, nie mier t' heuren of te ziene!
- En? vroeg Rozeke, de woorden uit zijn mond kijkend.
- Hewèl... hij hét heul den nacht rondgedwoald, zonder nog zijne wig te keune
vinden. 't Speuk ha hem verlied. Tegen den uchtijnk es hij were thuis gekomen,
slijknat, deudmoe, al schriemende lijk 'n klein kind. Heul de godsche nacht had hij
achter 't speuk geleupen, op alle soort van vrende prochies, deur bosschen woar dat
hij nog noeit van zijn leven geweest 'n ha; en as hij thuis kwam had hij, in ploatse
van zijn vurke, nen bessemstok in zijn peuten. - Hij hé hem ontklied en viertien
doagen van altroassie in zijn bedde ge-

1
2

Hijgend.
Kouter; vlakte.
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legen!
- En 't speuk? De kastielhond? vroeg Rozeke.
- De kastielhond! 'n Moand lank hé 'k hem hier hoast iederen oavond rondom 't
hof zien leupen. Hij kwam natuurlijk kijken of da Koarel-Sies nog goest ha om d'r
mee zijn vurk achter te zitten: moar Koarel-Sies had er genoeg van, zille. Ge 'n zoedt
hem 't 's oavens mee gien stokken mier van 't hof gekregen hén.
Er was opnieuw een korte stilte. Allen staarden weer met ernstige gezichten naar
de oude boer, die zoveel wonderbaars had bijgewoond en Rozeke durfde geen woord
meer vragen. - Maar plotseling ging een onverwachte stem op om de hoek van de
tafel, de ruwe, schorre stem van Smul, die nu in kort-gehorte woorden ook een
wonderheid vertelde. Dat was een jaar of twaalf geleden; hij woonde toen, als
pasbeginnende paardeknecht, op een grote boerderij, de kant uit van 't Westvlaamse.
- Eens, op een ochtend, dat hij een verafgelegen partij land aan het beploegen was,
zag hij, in een struik van de elzekant die de akker omsingelde, een vreemd klein
dingetje hangen, - een soort bruinhouten pop of beeldje, leek het hem - halfverborgen
in 't gebladerte. Hij liet zijn ploeg met paarden even staan en ging dwars over 't
akkerland, op 't vreemd verschijnsel af. Het was een klein, bruinhouten
Lievevrouwebeeldje, met een dofgouden stralenkransje om het hoofd. Wie mag dat
daar wel gehangen hebben? dacht hij. Het had geen waarde, hij liet het hangen en
zette zijn arbeid voort, maar nam het 's middags mee naar de boerderij.
Ook daar begreep geen mens wat het wel betekenen mocht. Maar, aangezien het
toch een heilig beeldje was, zou de boer het maar houden, en het werd in de keuken
boven op de schoorsteenlijst geplaatst.
's Anderendaagsmorgens, toen de boerin beneden kwam en even naar de
schoorsteenrichel opkeek, was het beeldje verdwenen. Dat werd hoe langer hoe
vreemder; zij ondervroeg al de huisgenoten en de knechts en meiden van de grote
boerderij, en allen gaven de stellige verzekering dat zij geen hand naar 't beeldje
hadden uitgestoken. Bij gebrek aan verdere bewijzen moest de boerin hen wel geloven,
en ieder
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ging weer naar zijn werk zonder nog veel aan het beeldje te denken.
Maar nu werd het bepaald een wonder, een mirakel. Het eerste wat Smul zag, toen
hij met ploeg en paarden op de akker kwam, was 't bruine Lievevrouwebeeldje,
hangend precies op dezelfde plaats, aan 't zelfde takje waar hij het 's ochtends tevoren
ontdekt had. - Dat heeft mij iemand voor de grap geleverd, dacht Smul, en 's avonds
nam hij weer het beeldje naar de hoeve mee. Maar hij vertelde 't aan niemand, hij
verborg het in een baalzak en stopte 't zo weg onder zijn bed, op de zolder waar hij
sliep, boven de paardestallen.
Toen hij de volgende ochtend ontwaakte, was zijn eerste zorg haastig de baalzak
te openen. Het Lievevrouwtje was weg! Hij liep naar 't verre akkerland. Het beeldje
hing er weer op dezelfde plaats, aan 't zelfde takje van 't zelfde elzestruikje. - Smul
liet het hangen. Het hing er heel de dag en 's avonds nam hij het ook naar de boerderij
niet mee - Die nacht gebeurde iets vreselijks. Een jong boerenmeisje, dat tamelijk
laat in de avond alleen huiswaarts keerde, werd langs de eenzame weg door een
landloper aangerand. Zij vluchtte weg, kwam juist terecht op dat stuk akkerland, bij
de plaats waar 't Lievevrouwebeeldje in het elzestruikje hing. Daar werd ze verkracht
en vermoord!...
- Och Hiere! slaakten al de vrouwen. Rozeke zag bleek vanschrik en beefde, haar
angstige ogen op de paardeknecht gevestigd. Had hijzelf niet geprobeerd haar met
geweld tenemen in het koren!...
Maar moeder Van Dalen was verontwaardigd en riep:
- Da was 'n heule slechte Lievevreiwe!
- 't 'n Doet, integendeel, beweerde Smul. - Da was 'n woar-schuwijnge van onz'
Lievevreiwe dat er op die ploatse moest gewoakt worden! En hij vertelde verder:
- Den boer hèt er 'n kapelleke doen bouwen en 't Lievevreiwke doar in gezet. Moar
alle nachten speukt het er in 't ronde en 't zal d'r blijve speuken zeu lank of dat de
meurdenoar nie gevonden 'n es.
- Hên z' hem dan nie gevonden? riep Rozeke.
- Nien z'! zei Smul kortaf, haar voor het eerst die avond
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recht in het gezicht aankijkend.
Zij sloeg de blik ten gronde en sidderde, als voelde zij een dreiging in zijn blik.
Allen waren langzaam opgestaan en namen afscheid. Ach, men moest maar niet
te veel aan al die vreselijke dingen denken, meende de oude boer, terwijl hij zijn
dikke bruine kraag opzette en zijn pet over de oren trok: men moest trachten met
iedereen goed te staan en ieder geven wat hem eerlijk toekwam. Dan lieten spoken,
kasteelhonden en verschijningen je wel met rust. Allen waren 't daar ernstig over
eens, en dat gesprek bracht hen eindelijk nog even weer op de kwestie van de
weddingschap die tussen Dons en Smul was aangegaan.
De oude boer, buiten op de drempel, gilde Smul, die naar de stallen ging om in te
spannen, na:
- Veur twintig fran, hè? Nie vergeten zille!
- Ge meug gerust zijn, 'k zal d'er zelf omme komen! klonk van verre Smuls ruwe,
schertsende stem.
De witte nacht was gans helder geworden, glanshelder van vol maanlicht over de
blanke, donzig-dikke sneeuw; en hun lange, zwarte schaduwen rekten zich
gedrochtelijk vóór hen uit, tussen het vreemd gewirwar van 't weerkaatste, naakte
bomennetwerk op de onbetreden witte grond. Het vroor en al de sterren tintelden in
's hemels donkerblauw; maar laag aan de gezichtseinder rezen weer donkere balken,
zwaar-dik nog van dreigende sneeuw.
- Ala, de goê nacht en 'n dreumt er nie van! riep de oudeboer, terwijl hij met zijn
vrouw, met vader en de broeders Van Dalen het hoevetje verliet. Luid pratend onder
elkaarverdwenen zij in de heldere, sonore maan- en vriesnacht. Het ogenblik daarna
was ook de sjees van Kneuvels klaaren Alfons en Rozeke, die hen tot aan de weg
een uitgeleidededen, kwamen rillend van de kou terug bij La en moeder, om het
langzaam uitdovend haardvuur.
Die nacht had Rozeke vreemde, benauwende dromen. Alles wat ze 's avonds
gehoord had woelde verward door haar geest en zij kreeg akelige visioenen van
kasteelhonden en spoken, van zieltogende mensen in de sneeuw en van vluchtende
vrouwen die door landlopers overweldigd en vermoord
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werden. Mejonkvrouw Anna, van 't kasteel, werd wreed door een van die honden
verscheurd; en zijzelf, eenzaam en verlaten, ver van Alfons en ver van haar ouders
en haar broeders, vluchtte voor een schurk die haar razend achtervolgde en haar
eindelijk vastgreep en omverwierp op de harde grond onder een elzestruik.
Met een gil van angst schrikte zij plotseling wakker, vloog overeind, sloeg
verwilderd haar armen uit.
- Wa het-e gij? Wat doe-je gij? riep Alfons, ook eensklaps uit zijn slaap
wakkergeschrikt.
- Niets! 'k 'n Weet niet! 'k Miende da 'k iets zag! Da 'k iets heurde! hijgde ze
angstig.
- Kom kom, g' hèt gedreumd, legt ou nere, loat ons sloapen, zuchtte hij.
Zij zag de hoge maan in bleke hemel door het bovenste gedeelte van het kleingeruite
raampje; en dat aanschouwen van de kalme, koude, heldere werkelijkheid, verjoeg
haar ingebeelde droomangst. Ja ja, zij had gedroomd...
Zacht strekte ze zich weer uit en legde haar armen om zijn hals.
- 'k Zie ou zeu geirne, Fons; ge'n meug mij noeit verloaten, ge moet altijd... altijd
bij mij blijven, nokte zij teer ontroerd.
Zijn handen drukten haar werktuiglijk tegen zich aan, maar hij gaf geen antwoord
meer. Hij was reeds weer in slaap. Toen zuchtte zij heel diep en sliep ook kalm weer
in.
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VIII
Het was dat jaar een lange, ruwe winter. Weken en weken na elkaar bleef het doodse
veld onder de dikke sneeuw begraven; en daarop vroor het, hard als steen. De mensen
liepen met opgetrokken schouders, tot over hun oren in wollen halsdoeken gewikkeld,
als zwarte, sukkelige stumperds over al die harde, strakke blankheid; en de kinderen
die van de dorpsschool kwamen leken van ver op misvormde kaboutertjes: de
oorlappen van de petten neergetrokken, de blauw-verkleumde handjes in de grijze
wollen wanten, de neusjes purperrood en de waterige oogjes schreiend van de scherpe
kou. Enkelen liepen soms met ijssleetjes onder de arm, om ergens op een ondergelopen
stuk weiland te gaan ‘ijsstoelen’; anderen gingen ‘baantje slieren’ op de smalle
slootjes, in benden van tien en vijftien glijdend en buitelend in uitgelaten pret onder
elkaar. Heel enkelen hadden schaatsen, en die waren zeer trots en reden met
aanstellerige minachting, in groot gezwaai van armen en geschrijd van benen, de
tragere ijsstoelers en baantjesslierders voorbij. Hun drukke pret bracht telkens als
een korte herleving over het verlaten veld, dat dadelijk na hun lawaaiige voorbijtocht
weer in doodse winterslaap verzonk.
Vreemd zag het hele land er uit: alles verkleind en als 't ware ineengekrompen.
De mooie fruitbomen van de boerderijen leken nu niet groter dan ontbladerde heesters
op de smal en klein schijnende erven; en zelfs de woonhuizen, de stallen en de schuren
schenen tot de helft geslonken en als 't ware in de grond gedrukt, onder de dikke,
gewafelde sneeuwlaag die log de dakpannen bedekte. Het dorpje, in de verte, over
de wijdte van het blanke, vlakke veld, was niets meer dan een hoopje lage, nauwelijks
zichtbare gebouwen onder een trosje zwarte boomkruinen; en de grijze toren-

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

117
naald van de kerk, die anders zo fier en zo slank uit het frisse zomergroen opschitterde,
leek nu wel een broze, schrale ijskegel, die elk ogenblik om zou kunnen vallen. En
ook het statig kasteel in rood steen met al zijn gesloten vensterluiken, maakte thans
geen grotere indruk dan een gewoon buitenhuis; en 't prachtig park, 's zomers zo
ondoordringbaar zwaar en donker, was nu vol gapende holten en gaten, waar men
dwars door de verre landerijen en de boerenhuizen zag, als hadden schendende handen
er in groot getal de mooiste bomen weggekapt. Die winter-kleinheid en
bekrompenheid van alles verbaasde en beangstigde bijna Alfons en Rozeke. - Ha
moar, dat 'n es hier zeu greut niet as dat Dons gezeid hèt! Da es amoal veel kleinder!
riepen zij soms met onthutste verwondering uit, toen zij wel eens, in één enkele
oogopslag, geheel hun erfje met gebouwen en omliggende landerijen opnamen. En
Alfons moest dan eerst de afstanden stappen, de bomen van de boomgaard tellen, de
hoogte van de gebouwen en de uitgestrektheid van de akkers meten, vóór zij geloven
konden dat zij niet bedrogen waren.
Doch er waren ook soms heerlijke verrassingen.
Op een ochtend, toen Rozeke in de vroegte buitenkwam, scheen het haar toe of
ze zich plotseling op een heel andere doening, in een soort van wonder- of toverland
bevond. Wat was dat! al die bomen eensklaps zo groot en overladen met het
weelderigste bloeisel! En dat ruisend zilverkleed in plaats van grasveld! En die heg
om het erf als een blauwwazig verre muur van doorschijnend kristal! En al dat
bouwland eromheen, glinsterend, fonkelend, flonkerend in de zon, als een eindeloos
veld van de fijnst getinte lichtroze en lichtblauwe, levende en trillende bloemen? Dat
was de winterrijp over de naakte bomen en gewassen, de blanke rijp doorschijnend
tintelend met allerteerste kleurschakering in de gouden zonnestralen! Het leefde en
beefde, de overladen twijgjes van de naakte kruinen fluisterden en schitterden in stil
geritsel als waren zij gans vol van onbekende, wemelende vogels en kapellen. Zij
schitterden en wemelden in zacht suizend gefladder en gekweel, maar 't was slechts
een illusie: zij vielen ritselend in risten op het witglanzende grasveld neer en vloeiden
er weg als grote, stille droefheidstranen;
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en weer stonden de bomen zwart en naakt als dorre heesters, en weer omheinde de
schrale heg met haar doorzichtbaar doorngeraamte 't kleine erfje, en weer lagen de
akkers kleintjes afgemeten eromheen, in de langzaam uitdovende schitterpracht van
al dat vreemd en broos-fantastisch leven, dat er eindelijk nat en triestig, onder een
aanhoudend dof geruis als van stille zuchtjes en snikjes, te smelten en te sterven lag.
Zij leefden in afwachting van wat langzaam aan komen en worden zou: de lente; en
met de lente: de arbeid op het land. Alfons had tegen maart een knecht gehuurd:
Vaprijsken, die boer Kneuvels' boerderij verlaten had en gelukkig was, bij een
vroegere werkkameraad en vriend, een goede meester en een vaste betrekking te
zullen vinden; en Rozeke, die in haar zwangerschap het zware werk van koeienmelken
en beestenvoederkoken niet goed meer verrichten kon, had reeds een dienstmeisje,
ook een vroegere kennis en een flinke werkster: het Geluw Meuleken. Met die twee
konden zij 't vooreerst wel stellen. Een paardeknecht hadden zij niet nodig: dat baantje
zou Alfons zelf waarnemen.
Stil en gelukkig leefden zij, met hun hoop en hun gedachten in de toekomst. Slechts
bij zeldzame uitzondering ging Rozeke nog een enkele keer naar het ouderlijk huis,
dat nu wel wat verafgelegen was, maar bijna elke zondag kreeg zij bezoek van de
haren. Meestal kwamen moeder en La na de vesper aanhijgen, telkens klagend dat
het niet te doen was door de sneeuw; en als ook vader en de broeders kwamen,
spraken zij uren lang over vee en landerijen, en eindigden doorgaans met een partijtje
kaart te spelen, de mannen rokend bij het haardvuur, met koppen koffie en
borrelglaasjes op de tafel om zich heen. Dat mooie boerderijtje was de trots en als 't
ware de rijkdom van hen allen. Zij waren er allen in een hogere stand en voornamer
aanzien door gekomen; zij waren boeren, echte boeren geworden; en iedere zondag
bij het huiswaarts keren voelde vader de behoefte nog enkele herbergen in het dorp
te bezoeken, waar hij dan, dikwijls tot ergernis en spotlust van de aanwezigen, zonder
eind op het rijk huwelijk en op die schone rijke ‘doening’ van zijn oudste dochter
zat te snoeven en te pochen.
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IX
Nog nooit was de lente zo levendig en zo fris uit de winterslaap geboren.
In de eerste dagen van april scheurde de alom uitgespreide sneeuwmantel eindelijk
aan flarden; en 't leven van de ontwakende natuur bruiste onstuimig door de scheuren
en de gaten op, groen als van een nooit-geziene jonge, malse groenheid, met triomfante
kracht en graagte. De blonde vlietjes huppelden als dol tussen de steile, wit-en-geel
bebloeide oevertjes, de wilgentwijgjes trilden als duizenden slanke vleugeltjes, wild
van jeugdig, opstormend levenssap. In enkele dagen tijd stonden de populierenkruinen
alom als dichte, groengrijze pruiken van ontluikende en krullende knopjes, en 't een
na 't ander kwamen leutig zingend al de lentevogeltjes, terwijl gele, bruine en witte
vlinders, waggelend als van luchtdronken bedwelming, door de lauw-wazige
zonatmos-feer van de vrije, frisgeurende ruimte fladderden.
En ook het boerderijtje herleefde uit zijn stille winterslaap!... De mooie boomgaard
stond niet stekelig-witbe-haard meer met schijnbloeisel van fantastische rijp, maar
bloeide en geurde werkelijk nu van zacht- en fris-levend lentebloeisel. Het waren
als donzige wolken van wit en van roze om het roze huisje en de roze stallen, als
reusachtige, heerlijk fris ruikende tuilen van herboren jeugd op oudverweerde dingen;
en de blaadjes die zacht ritselend in zonneglinstering op de grond vielen, smolten
niet meer weg als stil gedrop van tranen, maar bleven liggen, als een licht, fluwelig
kleed van weelde, om de ruige stammen in het groen, groen bloeiend gras gespreid.
De beesten waren buiten in de wei, de staldeuren stonden de ganse dag wijdopen,
rechthoe-kig-zwart als donkere kuilen en gaten, waar mens noch dier lust meer had
zich in te wagen. Het gele haar van 't Geluw
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Meuleken blonk als een glinsterende goudvacht op haar hoofd, waar zij buiten op
het erf haar rinkelende en schitterende koperen emmers schuurde; en op de landerijen
was Alfons van de ochtend tot de avond aan 't ploegen, aan 't zaaien of aan 't eggen,
zijn donkere silhouet achter het zware paard scherp afgetekend in een paarlemoeren
atmosfeer, terwijl Vaprijsken, over de vore gebukt, met vlugge duw zijn spade in de
aarde drukte en telkens met een brede zwaai van vette glinstering een grote kluit van
zware blonde klei omkeerde.
Rozeke, in huis, of vóór het zonnig geveltje, zat stil-gelukkig bij een hoop
verstelgoed of werkte aan de luiermand van het verwachte kleintje...
Eens, op een namiddag, tegen avond, terwijl ze daar in de gouden schemering zat,
mazend aan kousen, naast het Geluw Meuleken, die de karn aan 't schoonmaken was,
hoorde zij een vlugge stap in een geruis van rokken achter zich naderen; en, toen ze
't hoofd omwendde, stond plotseling me-jonkvrouw Anna vóór haar.
- Och Hier, och God, mejonkvreiwe! kreet Rozeke, verkleurend van verrassing
en emotie.
- Dag Rozeke, hoe gaat 't met u? glimlachte zwakjes jonkvrouw Anna.
Zij zag er bleek uit, slechter nog dan op die wintermiddag, toen Rozeke haar voor
't laatst op het kasteel gezien had. Zij was weer geheel in 't zwart gekleed, als droeg
zij rouwkleren, en haar vermagerd gezicht stond pijnlijk getrokken, met ingevallen
wangen en donkere ogen van lijden en angst. Ontroerd was Rozeke opgestaan.
- Kom binnen, mejonkvreiwe: zet ou 'n beetsen, verzocht zij het meisje. En met
aarzelende stem durfde zij ternauwernood vragen:
- Hoe goat 't mee òù? Hèt ou goed geamezeerd op reize?
- Rozeke, sprak de jonkvrouw, angstig-gejaagd om zich heen starend, zodra zij
binnen waren, - Rozeke, g' hebt mij beloofd dat g' ook eens iets voor mij zoudt doen
als het u mogelijk was, en nu kom ik het u vragen.
- Zeker, mejonkvreiwe, mee plezier, 'k ben ten ouën dienste, al wa da 'k kan zal
ik veur ou doen, beloofde Rozeke.
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- Is er hier niemand! Kan ons niemand horen? vroeg de jonkvrouw, wantrouwig
rechts en links omkijkend.
- Niemand, mejonkvreiwe, ge meug gerust zijn. Alfons en de knecht zijn op 't land
en 't meissen stoat doarbuiten de kirn te kuischen. Moar zet ou, zet ou toch,
mejonkvreiwe, drong Rozeke aan.
Jonkvrouw Anna zakte neer op een stoel en meteen barstte zij plotseling, als
gebroken, in tranen uit, de beide handen vóór haar ogen.
- Ach Hiere toch, mejonkvreiw Anna! Ach Hiere toch! Ach Hiere toch! weeklaagde
Rozeke, zelf tot de tranen ontroerd en niet wetend hoe haar vriendin te troosten.
- Ge moet mij helpen, ge moet mij helpen, ik kán zo niet meer blijven leven, ik
zal sterven van verdriet, snikte de jonkvrouw.
- Ach Hiere wa moe 'k veur ou doen, mejonkvreiwe? Zeg mij toch wa da 'k veur
ou moet doen? zuchtte Rozeke schreiend.
Jonkvrouw Anna kwam een weinig tot bedaren. Zij droogde haar tranen af, en met
een tragisch-smekende uitdrukking in haar zwakke ogen vertelde zij in doffe, nog
door snikken onderbroken woorden:
- Gij weet wel, Rozeke, die lange blonde heer, die gij met mij gezien hebt op de
slijting, en later 's avonds van uw trouwfeest, in de automobiel, dat is mijnheer
Armand d'Hautmont, mijn neef, en wij zien malkander gaarne, en wilden met
malkander trouwen. Papa en mama waren er eerst wel wat tegen, omdat wij neef en
nicht zijn, maar eindelijk hadden zij toch toegestemd, en de dag van ons huwelijk
was reeds vastgesteld, toen papa al opeens heel lelijke dingen over Armand heeft
horen vertellen. Verbeeld u toch, Rozeke, er werd verteld dat hij zo schrikkelijk veel
geld verteerde met andere vrouwen! Maar het zijn leugens, leugens! Ik geloof er
niets van, ik weet zeker dat het niet waar is, hij ziet mij veel te geerne. Ik heb het
hem gevraagd en hij heeft op zijn eed gezworen dat het laster is; maar papa gelooft
het niet en hij heeft hem verzocht het kasteel te verlaten en zijn toestemming tot ons
huwelijk geweigerd. Dat was precies gebeurd enige dagen voor dat gij op 't kasteel
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gekomen zijt om dit boerderijtje te huren en gij hebt dan wel gezien dat ik veel
verdriet had. Kort daarna zijn wij op reis gegaan. Papa en mama dachten dat ik hem
op reis wel zou vergeten. Maar het heeft niets geholpen; wel het tegendeel. Wij zijn
met elkaar in correspondentie gebleven, wij zien elkaar hoe langer hoe liever, en nu
is het zo ver gekomen dat wij niet langer kunnen leven zonder elkander nu en dan
eens te ontmoeten. Welnu, Rozeke, gij moet mij daarin helpen!...
- Ik! Mejonkvreiwe! riep Rozeke verschrikt.
- Ach ja, als 't u belieft, Rozeke, zeg toch niet neen! smeekte de jonkvrouw,
wanhopig handenwringend.
- Ha moar och Hiere, mejonkvreiwe, 'k en kán ik ou niet helpen! zuchtte Rozeke
bedroefd.
- Ge doet, ge doet, ge kunt heel wel. Ge moet mij hier met hem tezamen laten
komen.
- Hier op ons hof! O, mejonkvreiwe! schrikte Rozeke.
- Ach, doe het toch, Rozeke, als 't u belieft doe het toch, voor mij, smeekte zij,
met weer opwellende tranen hartstochtelijk Rozekes hand vattend.
- Moar 't zal uitkomen, mejonkvreiwe! De meinschen zillen ulder hier zien komen!
Ouë papa zal 't heuren en hij zal ons doen verhuizen en we zillen gereineweerd zijn!
riep Rozeke, hoe langer hoe dieper door het voorstel afgeschrikt.
- Nee nee,... nee nee, dat zal niet waar zijn, dat zal niet gebeuren, verzekerde de
jonkvrouw. - En moest het gebeuren, wel, dan zal ik Armand doen beloven, ja, op
zijn woord van eer doen beloven, dat hij u terstond op een van zijn hofstees zal laten
komen, en veel schoner dan gij hier woont. Ach toe, Rozeke, smeekte en snikte zij
weer, - ik ben zo diep en diep ongelukkig en ik heb u toch ook geholpen. Ik zal mij
van 't leven beroven als ge mij niet helpt.
Rozeke schreide. Haar ganse hart schreide van meelijdende droefheid; maar zij
schrikte en ijsde van 't idee, zij zag erin de ondergang en de vernieling van al haar
jeugdig, fris geluk. Zij staarde met angstige, betraande ogen naar het ongelukkig
meisje en vroeg zich in wanhopige spanning af, hoe zij haar helpen zou, zonder
zichzelf, en haar ganse gezin tenonder te brengen.
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- Ach, laat ons toch komen, één enkele keer, voor één enkel uurtje, iedere week?
drong de bedroefde jonkvrouw aan. - Gij hebt hier toch wel een kamer, niet waar,
waar we één enkel uurtje kunnen samen zijn!
- O moar mejonkvreiwe! En 't meissen! En de knecht! En Alfons! En de geburen
die ulder zoèn zien komen! angstigde Rozeke.
- Het meisje en de knecht zal Armand voor veel geld tot zwijgen uitkopen,
weerlegde de jonkvrouw.
- Joa moar de geburen! De geburen!
- Die zullen het niet merken, die wonen hier niet zo dicht bij. Ik kom door het veld
gewandeld met mijn hond, zoals ik dikwijls doe, en hij komt langs de andere kant,
over de landweg.
- Joa moar, wannier, mejonkvreiwe, wannier? Toch nie alle twieë te gelijk! aarzelde
Rozeke, reeds in haar tegenstand verzwakkend.
- Neen, natuurlijk niet. Hij komt dan iets vroeger en ik wat later. Gij laat hem
binnen in de kamer en daar wacht hij op mij.
Een ander schrikbeeld, angstwekkender nog dan al het overige, schoot plotseling
door Rozekes brein. Zij kreeg er een kleur van over haar wangen, maar zei het toch,
onbewust beledigend in de ontzetting van haar schrik:
- O moar, mejonkvreiwe, dat er e-kier iets moest van komen?
- Hoe?... wat zou er van komen? vroeg jonkvrouw Anna niet begrijpend.
- O, mejonkvreiwe... zeu lank alliene, mee hem, in de koamer...
Het meisje kreeg een kleur als vuur, en keek even instinctief naar Rozekes zwaar
figuur, eensklaps begrijpend. Doch zij nam het niet kwaad op en werd niet boos.
- Nee, daar moet ge niet voor vrezen, zei ze koel, ietwat uit de hoogte, de lippen
nauwelijks bewegend, de wenkbrauwen gefronst, de ogen strak ten gronde.
Rozeke voelde plotseling de afstand tussen haar en haar beschermvriendin die zij
gekrenkt had en schudde droevig en beschaamd het hoofd.
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- Hij 'n mag toch mee zijnen odemebiel nie komen, zuchtte zij nog, om iets te zeggen,
maar reeds overwonnen. - Heul de gebuurte zoe aan 't hekken kome kijken.
Jonkvrouw Anna stond op. Zij vatte Rozekes beide handen in de hare en drukte
en knelde die met hartstochtelijke dankbaarheid.
- Hij zal natuurlijk met zijn automobiel niet komen, glimlachte zij voor Rozekes
naïeve vrees. - Hij zal voor 't eerst komen, aanstaande woensdag, te voet, en heel
gewoon gekleed, zodat hij niet opvalt, tegen drie uur. Om kwart over drie of halfvier
zal ik komen.
- Och Hiere, volop in de kloaren dag! riep Rozeke.
- Anders kan ik niet. Vóór donker moet ik natuurlijk weer op het kasteel zijn! Waar is die kamer?
- Doar, mejonkvreiwe, zei Rozeke schor, naar een zijdeur wijzend.
- Mag ik ne keer zien?
Rozeke duwde de deur open en beiden traden binnen.
De kamer was ruim, ietwat kil, rood-betegelvloerd met een ronde biezen mat onder
de ronde bruine tafel. Enkele stoelen en een grote bruine kast stonden langs de
witgekalkte muren, waaraan schelgekleurde chromoplaten hingen, onder glas, in
vergulde, smalle lijsten. Een ivoren Christusbeeld prijkte op de schoorsteen, tussen
de twee vazen en het penduultje dat Rozeke op haar huwelijksdag van de jonkvrouw
cadeau gekregen had. Witte gordijntjes hingen over de twee kleingeruite
vensterraampjes en in een hoek stond het bed, half zichtbaar onder de plooien van
het wit gordijn. Alles zag er fris en zindelijk uit.
- 't Is goed, zo is 't heel goed, zei stil de jonkvrouw, met iets maagdelijk
schroomvalligs in haar houding, aarzelend om verder in de kamer door te dringen.
- D'r zijn euk storsen aan de veisters die ge kunt loate zijnken, zei Rozeke. En zij
liet een van de grijze rolgordijnen neer. Toen ging ze naar het bed en trok het
omhangsel helemaal dicht, als iets dat zij afsloot.
Jonkvrouw Anna was reeds in de woonkamer terug...
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Groot was Rozekes kwelling al die dagen en vooral die woensdag steeg haar angst
ten top. Zij had er niets van aan Alfons durven vertellen; zij vreesde zijn gramschap
en verwijten. Zij hoopte maar dat hij er, voor die eerste keer ten minste, niets van
merken zou.
- Als 't maar niet regent! vreesde zij, want dan kon Alfons wellicht met paard en
ploeg op de akker niet werken; en hij zou thuis zitten, en natuurlijk alles zien. Maar
van een andere kant hoopte zij haast dat het wél mocht regenen, omdat er dan minder
kans was dat iemand uit de buurt hen zou zien komen. Zij leefde in folterende
tweestrijd en voelde zich ziek van emotie.
De dag was mooi en helder. Geen regen aan de lucht. Dadelijk na het middageten
vertrokken Alfons en Vaprijsken weer naar de akker en zij bleef alleen met 't Geluw
Meuleken, die de vaten omwaste. Zij dacht er even aan het meisje met een boodschap
weg te sturen, ergens ver, naar moeder of in 't dorp, zodat zij vrij lang weg kon
blijven; maar zij bedacht zich dat het weinig baten zou; in het vervolg moest 't Geluw
Meuleken het toch ontdekken. Beter dan maar dadelijk haar op de hoogte brengen,
haar het stilzwijgen opleggen en tot een soort van medeplichtige haar maken.
Even vóór drie uur ging Rozeke buiten met haar naaiwerk vóór de deur zitten. Zij
wilde zijn komst bespieden, zien of iemand uit de buurt er iets van merkte. Vol angst
en wantrouwen keek zij naar de twee naaste woningen: vlak over hun boomgaard,
op een paar honderd meter afstand, half verborgen achter struikgewas, de achtergevel
van boer Lauwes hoeve; en even verder, aan de overkant van de land weg, een
werkmanshuisje met een deurtje en twee kleinge-
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ruite vensterraampjes. Van boer Lauwes hofstede zag zij niets dan een lange, lage
roodstenen muur met één enkel, heel klein, haast onmerkbaar kijkgat in het achterhuis
en van die kant voelde Rozeke zich vrijwel gerustgesteld; maar 't werkmanshuisje
vlak daarover zag er zo akelig brutaal-vrijpostig en nieuwsgierig uit, in heel licht
hemelsblauw gekleurd met wit-en-groene luikjes; en kijkend als met ontelbare,
onbeschaamd vorsende en spiedende ogen, door al de kleine, zonnetintelende ruitjes
van zijn beide raampjes. Rozeke voelde 't als 't ware op haar loeren en haar angst
werd ontzettend toen zij daar plotseling een vrouw zag buiten komen, die bij de
houten pomp vóór 't geveltje ging staan en zich daar even bezighield.
- O! de dieë zal hem zien! 't Es of z'er espress veuren kwam! schrikte Rozeke. Zij
kende die vrouw: een allerver-velendste babbelkous!
Doch zij verademde. De vrouw had niet eens opgekeken. Zij had een emmer aan
de pomp gevuld en was al weer binnen in 't huisje. 't Was 't huisje zelf dat er zo
angstwekkend spiedend en nieuwsgierig uitzag.
En plotseling zag zij hem komen, jonkvrouw Anna's beminde, heel gewoon als
een gewone wandelaar of zakenman, vlak langs de heg voorbij het huisje, in
donkergrijze overjas met rond zwart hoedje, een wandelstok in de hand.
Vlug stond zij op en ging naar binnen. Haar hart bonsde van ontroering. Zij loerde
door het raam of niemand hem zag. Neen, niemand, gelukkig! Met kalme tred kwam
hij de boomgaard opgestapt en talmde even aan de open deur.
- Keen belet? hoorde zij zijn stem.
- Kom binnen, meniere, hoast ou! antwoordde zij met hikkend-afgebroken woorden.
Hij trad binnen. Hij leek haar nu veel groter dan de eerste maal toen zij hem zag,
zó groot, dat de lage, zwartgerookte balkenzoldering van de keuken hem op hoofd
en schouders scheen te drukken.
- Koeden dag. 't Is hier da 'k moet zijn, niewaar? vroeg hij beleefd, in moeilijk,
gebroken Vlaams.
- Joa 't meniere, hier, hier in de koamer, hijgde zij, hem naar de binnendeur
loodsend.
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Het Geluw Meuleken kwam juist uit 't achterhuis. Hij aarzelde even, keek
wantrouwend op.
- 't 'n Es niets, meniere, 't es 't meisken, zei Rozeke geruststellend.
- Ah oui, deed hij. En dadelijk ging hij in zijn zak en gaf het Geluw Meuleken een
twintigfrankstuk.
- Siedaar voor u, zei hij.
Het Geluw Meuleken, die hem wel dadelijk herkend had, schrikte haast van de
onverwachte, milde gift. Zij werd rood tot in haar gele haren en de gele sproetjes
van haar wangen smolten weg onder die vurige gloed.
- O moar meniere toch! stotterde zij, het blinkend goudstuk in haar hand.
- Ja ja, 't is koed, 't is koed; de vrouw zal u wel zeg, glimlachte hij. En hij verdween
met Rozeke in de binnenkamer, op de drempel machinaal zijn hoed afnemend.
Toen Rozeke na een ogenblik in de keuken terugkwam, maakte zij 't Geluw
Meuleken met de toestand bekend en lei haar streng 't stilzwijgen op. Het Geluw
Meuleken knikte gewichtig-toestemmend, met grote ronde ogen van verbazing.
Zwijgen zou ze, zwijgen als een graf. Geen gevaar dat ze zulke milde weldoeners
verklikte!
Rozeke, nu zij een medeplichtige had die haar desnoods helpen zou, voelde haar
angst iets minder worden. Zij ging weer buiten vóór de deur zitten om nu ook
jonkvrouw Anna af te wachten. Alles ging eigenlijk veel eenvoudiger en
gemakkelijker dan zij verwacht en gevreesd had. Boer Lauwes hoeve en 't
onrustwekkend werkmanshuisje stonden net zo kalm en zo gewoon als altijd; niemand
had iets bemerkt; en even om de boomgaard lopend, zag zij ook in de verte Alfons
kalm aan 't ploegen en naast hem de gebukte silhouet van Vaprijsken, die, langzaam
schrijdend, bieten plantte.
En eindelijk zag zij ook de jonkvrouw komen, heel héél ver in 't land, tussen de
olmendreef die van 't kasteel kwam, met een donkere hond die aan haar zijde liep.
- O, wat haast ze zich! wat verlangt ze om bij hem te zijn! dacht Rozeke. En een
innig medelijden greep haar aan voor die twee verliefde, rijke, jonge mensen, die
alles op de wereld konden hebben, en die niets hadden dan droefheid, om-
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dat hun liefde werd gedwarsboomd. Zij voelde zichzelf eensklaps veel rijker en
gelukkiger in haar kalm, werkzaam en nederig leven met Alfons, dan haar voorname
vriendin in al haar weelde, en 't speet haar haast niet meer dat zij hen heimelijk, tegen
de wil van de baron en van de barones, in hun ongelukkige liefde helpen zou.
De jonkvrouw kwam door het klein achterhekje, ook heel eenvoudig en geenszins
opvallend in het donkergrijs gekleed met een zwart strohoedje, de boomgaard
opgetreden. Haastig, met grote, donkere ogen van emotie en een warme kleur over
haar ingevallen wangen, kwam zij, door de bruine jachthond gevolgd, naar Rozeke
toe.
- Is hij daar, Rozeke?
- Joa hij, mejonkvreiwe; hoast ou, hij zit op ou te wachten in de koamer.
Zij holde naar binnen, en toen Rozeke even na haar in de keuken kwam, was zij
reeds met de hond in de kamer verdwenen.
- Och Hiere, wa zie z'hem toch geiren! murmelde Rozeke meewarig in zichzelf.
Het Geluw Meuleken kwam met ernstige ogen op de drempel van het achterhuis
staan, zwijgend-vragend of zij Rozeke met iets kon helpen.
- Goa gij op 't hof, ik zal hier blijven, zei Rozeke. - Moakt dat er niemand in huis
'n kan, en da ge Fons of Vaprijsken moest zien komen, ziet da ge 't mij op tijd komt
zeggen!
- Ge meug gerust zijn, bezinne, antwoordde 't Geluw Meuleken.
Zij trok haar opgestroopte mouwen neer en ging naar buiten.
Rozeke zat nu met haar naaiwerk aan het groene tafeltje naast een van de kleingeruite
raampjes...
Zij voelde zich wonder kalm, maar haar ogen loerden onophoudend door de ruitjes
en zij was op haar hoede, klaar om de vijand, wie 't ook zijn mocht, af te weren. Zij
was niet bang meer, de twee verliefden zaten veilig opgeborgen en niemand zou hen
zien noch horen.
Een stille glimlach speelde om haar half ontsloten lippen; de fijne, bruine krulletjes
om haar voorhoofd en haar slapen
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hadden korte weerglansjes als van krinkelende gouddraadjes. En ook haar heldere,
blauwe ogen lachten en een kleur van jeugd en frisheid fleurde op haar wangen. Het
huisje ginder met zijn fel-brutaal kijkende ruitjesogen mocht nu wel nieuwsgierig
op haar loeren: niets zou het zien noch weten; zij had hen allen kalmpjes verschalkt,
en heel het zonnebadend groene veld lag daar in heerlijk rustige onwetendheid van
wat hier op het boerderijtje achter die dichtgesloten binnendeur gebeurde.
Af en toe hield zij even op met naaien en zat een ogenblik doodstil en roerloos,
luisterend, de ogen strak, een glimlach op de lippen. Maar zij hoorde niets daarbinnen,
geen woord, geen zoen. Zou hij haar zelfs niet eens een zoen geven? Zij dacht daar
even over na en glimlachte, en warmer werd de frisse kleur over haar zachte wangen,
terwijl haar ogen olijk straalden...
Maar eensklaps, zonder overgang, schrikte zij hevig op. Het Geluw Meuleken
stond daar plotseling vóór het raampje!
- Es 't er iets? kreet zij dof, van angst opspringend.
- Niets, noch God noch meins, antwoordde kalm het Geluw Meuleken; en zij ging
langzaam verder.
- Och Hier och God! zuchtte Rozeke, met de hand het bonzen van haar hart
bedwingend. En meteen voelde zij hoe bedrieglijk en oppervlakkig haar schijnrust
was en hoe 't gevaar aanhoudend en angstwekkend dreigde.
Zij keek op de klok. Vier uur weldra. Nu zouden ze zeker welhaast elkander
verlaten. Weer poogde zij kalm bij het raam te zitten, maar het hart tikte en popelde
van onrust.
- Het is niet goed voor mijn kind, dacht zij; en die gedachte stemde haar even
ernstig en weemoedig. - Ach, als ze nu toch maar spoedig weggingen en ook nooit
meer terugkwamen!
Eindelijk ging de binnendeur zacht piepend open. Een aarzelende voetstap bleef
stil schuivend op de drempel staan.
- Alles goed, fluisterde Rozeke opstaande.
De bruine jachthond met zijn lange, hangende oren en zijn goedige, goudgele ogen
kwam het eerst te voorschijn. Schoorvoetend volgde jonkvrouw Anna. Haar wangen
waren hooggekleurd en haar mooie ogen glinsterden, als 't ware vochtig
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nog van pas gestorte tranen.
- Kan ik weg? vroeg ze gejaagd.
- Wacht, mejonkvreiwe, zei Rozeke naar de voordeur lopend.
Zij wenkte 't Geluw Meuleken, vroeg haar in stilte of alles veilig was.
- Alles es goed! knikte fluisterend het meisje.
- Alles es goed, mejonkvreiwe, herhaalde Rozeke.
- Tot woensdag dan, zei de jonkvrouw. - Merci, merci, herhaalde zij nog, vurig
Rozekes beide handen drukkend; en haastig was ze weg, door haar bruine hond
gevolgd.
Rozeke, de handen krampachtig van angst in elkaar gekneld, zag haar over de
boomgaard stappen, het achterhekje openen, onopgemerkt in 't veld verdwijnen. Zij
verademde diep en kwam weer in huis.
Aarzelend ging zij naar de binnendeur en klopte zachtjes.
- Ja, klonk stil een stem achter de deur.
Rozeke trad binnen en zag hem in het midden van de kamer staan, knap en slank,
met lange blonde snor en warme wangen, de overjas open en zijn hoed in de hand.
- Wilt g'as 't ou b'lieft nog 'n beetse wachten, meniere? vroeg zij schuchter.
- Zeker,... zeker, antwoordde hij; en meteen wenkte hij haar bij zich, de gesloten
rechterhand tot haar uitgestoken. Zij begreep dat hij ook haar iets geven wilde en
trok zich instinctmatig terug, verlegen fluisterend:
- Nie nie, meniere, 'k 'n doe ik dat doar niet veuren.
- Toetoet, toetoet, kij moet aanvaard, drong hij aan; en met geweld bijna stopte
hij haar een bankbiljet van honderd frank in de hand.
- Ha moar meniere toch! kreet zij verschrikt, vuurrood van schaamte, met een
plotseling gevoel van zelfverwijt, alsof zij iets heel lelijks had gedaan.
Hij glimlachte over haar ontzetting, ging in zijn zak en stak opnieuw de hand tot
haar uit. Zij wilde vluchten.
- Kij heb ook een knecht niewaar? vroeg hij kalm.
- Joa w' meniere, moar 't en es oprecht nie neudig, zei ze bevend...
- Toetoet, toetoet! drong hij weer aan; en hij dwong haar
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ook een twintigfrankstuk voor Vaprijsken te aanvaarden.
- O meniere, sprak Rozeke eensklaps ernstig en angstig, terwijl zij hem het
goudstukje poogde terug te geven, - 't es veel beter da w'hem doarbuiten houên
zeulank of dat er hij niets van 'n mirkt.
- Hewèl, 't is goed, geef hem dan de stuk als gij 't moment gekom denkt, zei hij.
Zij dankte en haastte zich weg.
Weer liep zij naar de buitendrempel en wenkte naar het Geluw Meuleken, die nu
in de wagenloods verscholen op de uitkijk stond.
- Nog 'n beetse wachten, bezinne, riep 't meisje halfluid. De kinders komen van de schole!...
Daar kwam inderdaad een kleine bende: drie jongens en twee meisjes, spelend
met knikkers, over de landweg. Zij huppelden telkens een eindje vooruit, hurkten
neer, schoten met hun knikkers, huppelden verward pratend en kibbelend weer verder.
- Alles goed! riep eindelijk het Geluw Meuleken, toen de kinderen in de richting
van boer Lauwes schuur verdwenen waren.
Rozeke ging haastig naar binnen en duwde de kamerdeur open.
- Kan iek gânn? vroeg hij.
- Joa g' meniere, alles es goed!
- Merci, madame, en tot woensdag! Hij lichtte even zijn rond hoedje op en stapte
gewoon weg, zijn stok in de hand, een pijpje in de mond.
- Madame! dacht Rozeke; en zij had moeite om niet te lachen.
Maar gejaagd vloog zij naar 't raampje om hem na te kijken. Goddank! geen mens
was in de buurt en het nieuwsgierig werkmanshuisje stond vrijpostig door al zijn
kleine ruitjes te kijken zonder iets te zien. - Maar,... die dommerik!... waarom moest
hij nu ook voor 't Geluw Meuleken, daar bij de wagenschuur, even zijn hoed afnemen?
Als iemand dat nu zag, wat zou men wel gaan denken!
Hij was weg, het hek uit, de landweg op. Rozeke zag 't Geluw Meuleken uit de
wagenloods komen, en, achter de gevel
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half verborgen, hem naloeren. Toen kwam zij kalm weer in huis.
- Niemand gezien? vroeg angstig Rozeke.
- Noch God noch meins, antwoordde 't dienstmeisje.
- Goddank! zuchtte Rozeke.
Zij ging in de kamer. Er hing een ongewone lucht, een lucht van iets dat zeer fijn
rook, gemengd met de lichte damp van 't pijpje, dat hij er, na haar vertrek, had
aangestoken. Zij zette een van de ramen open. Alfons mocht dat niet ruiken: hij zou
vragen waar 't vandaan kwam. Toen keek ze rondom in de kamer of er niets verdachts
te bespeuren was. Niets. - Alleen twee naast elkaar geschoven stoelen bij de ronde
tafel. Zij ging ze weer op hun gewone plaats zetten, tegen de muur. Zij kwam bij 't
bed en lichtte even 't wit gordijn op. Zij liet het dadelijk weer dichtvallen...
Toen kwam ze terug en haalde het bankbiljet uit haar zak. Honderd frank! En dan
nog twintig aan het Geluw Meuleken en twintig voor Vaprijsken! Wat moest die
heer toch rijk zijn! Maar 't brandde haar als 't ware in de handen; zij had het bijna
liever niet gekregen. Zij zou aan jonkvrouw Anna zeggen dat hij 't niet meer doen
mocht. Het maakte haar klein, en laag, en schuldig! Het was geen vriendschaps-dienst
meer; het was de betaalde gunst van een koppelaarster. Wat zou ze wel zeggen als
het eenmaal uitlekte? Hoe zou ze zich schamen en vernederd voelen tegenover haar
ouders en haar man.
Alfons! dat was de eerste maal dat zij iets voor hem verborgen hield. En waarom?
Vroeg of laat zou hij het toch ontdekken en dan zou hij 't haar zo kwalijk nemen!
Die gedachte kwelde haar, liet haar, de ganse verdere middag, geen rust meer. 't
Gevoel van zelfverwijt werd zó sterk dat zij eindelijk besloot hem nog diezelfde
avond alles te bekennen. Even vóór zonsondergang keerde hij met Vaprijsken van
de akker terug, doodmoe, maar gelukkig na 't volbrachte dagwerk, hoopvol pratend
over het voorspoedig weer en de rijke oogst van de toekomst, die hem al zijn moeite
zou vergoeden. Zij zaten met hun vieren, meesters en bedienden, om de
gemeenschappelijke avondtafel: twee die het groot geheim kenden en het diep en
stil in hun binnenste verbor-

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

133
gen hielden; twee die er niets van wisten noch vermoedden en aan heel andere dingen
dachten. En Rozeke vond het nu weer hard en wreed hem in zijn welverdiende en
zo nodige rust te willen storen met iets dat hem zoveel zorg en leed kon baren. Neen;
neen. Zij zou het hem toch maar liever niet zeggen; en als het eindelijk zover kwam
dat hij 't zelf ontdekte of ervan hoorde... dan maar gedwee zijn gramschap en verwijten
verdragen.
De lippen dicht op haar geheim gesloten, maar in de diepte van haar hart gedrukt
en wroegend, sliep zij met dit vast voornemen in.
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XI
Zij kwamen terug, vast elke woensdag, van drie tot vier. En hoe dat telkens zo goed
trof dat juist nooit iemand hinderlijk in huis of in de buurt was, Rozeke begreep het
zelf niet. 't Was of 't zo wezen moest; of een beschermengel over hen waakte.
Reeds vier keer waren zij er bij elkaar gekomen en zij zaten er die middag voor de
vijfde maal, toen het Geluw Meuleken, die als naar gewoonte buiten op de uitkijk
stond, eensklaps haastig kwam in huis gelopen en bleek van ontsteltenis uitriep:
- Och Hiere, bezinne, bezinne, Fons komt doar op 't hof mee Smul en mee boer
Dons!
- Watte! Watte! schrikte Rozeke geweldig op.
- Fons, bezinne! Fons, mee Smul en mee boer Dons. Kijk! Kijk! Ze zijn doar!
- Och Hiere! Och Hiere! kreet Rozeke, lijkbleek en bevend door het raampje
kijkend.
En zij zag werkelijk het drietal komen, langzaam onder levendig gepraat de
boomgaard opstappend: de oude, magere boer vuurrood onder zijn zwarte pet waaruit
de witte haren staken, Smul bars en stug uitziend als altijd, en Alfons bleek en tenger
naast die beiden, stil-glimlachend luisterend naar hun blijkbaar voor hem zeer
belangwekkend gesprek. Een klein, wit-en-zwart gevlekt hondje liep snuffelend met
hem mee.
- Woarom 'n hê-je mij da toch nie ier gezeid? verweet Rozeke het Geluw Meuleken
met doffe stem Maar zonder op 't antwoord te wachten liep zij gejaagd naar de
binnendeur en klopte zenuwachtig aan.
- Is er iets? hoorde zij de fluisterstem van jonkvrouw Anna

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

135
achter de gesloten deur.
- Nie buiten komen, mejonkvreiwe; nie buiten komen ier da 'k ulder roepe! Mijne
man es doar mee nog twie andere! hijgde Rozeke.
- Goed, we zullen wachten, antwoordde stil de jonkvrouw.
- En ulder stil houên, ewoar? Da z'ulder nie 'n heuren?
- Ge moogt gerust zijn, Rozeke.
- Ze goan noar de peirdestal, bezinne! berichtte 't Geluw Meuleken.
- O, gelukkig! riep Rozeke. - Moar ze zillen toch wel in huis komen euk! voegde
zij er angstig bij.
- 't Es zeker te wille van de mirrie, meende 't Geluw Meuleken.
- 'k Peis 't euk, zei Rozeke. En zij herinnerde zich inderdaad dat er de laatste dagen
weer kwestie was geweest van die weddenschap tussen Smul en Dons aangaande 't
veulen van de merrie. Volgens Alfons en Vaprijsken was het al lang uitgemaakt dat
Smul gelijk had en er geen sprake was van veulen; en nu kwamen ze zeker met elkaar
de zaak beslechten. Maar dat het juist nu moest gebeuren!...
- Ha 'k da nou toch vijf menuten ier geweten, hij kon tenminste wig zijn! Woarom
'n zij-je mij dat toch nie bij tijds kome zeggen? klaagde Rozeke.
- Moar 'k 'n hè z' ik nie zien komen, bezinne! Ze zijn al mee ne kier dwirs deur 't
land van achter de schure gekomen, verontschuldigde zich het Geluw Meuleken.
- Zwijg! Ze zijn doar were! riep Rozeke, angstig naar buiten starend.
Zij kwamen uit de paardestal en stapten dwars over de boomgaard naar het
woonhuis toe, nu insgelijks door Vaprijsken vergezeld. Het wit-en-zwart gevlekt
hondje liep hen kwispelstaartend voor.
- 't En es het doar nie aan te doene; betoalen! betoalen! hoorde Rozeke de oude,
opgewonden boer met luid galmende stem roepen. En 't ogenblik daarna klonken
zijn stampende voeten op het plankier vóór de drempel van het huis, terwijl Alfons
hem vleiend aanmoedigde:
- Goa binnen, boer Dons, goa binnen; mee betoalen 'n es er gien hoaste; we zillen
d'r iest op ons gemak eentsjen op
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pakken.
- Es er gien belet? riep luid boer Dons. En meteen stond hij binnen,
achterover-kaarsrecht en vuurrood, lachend met zijn bijna toegeknepen oogjes,
schreeuwroepend tot Rozeke:
- 'k Ben verloren, vreiwken! De mirrie 'n hè gien veulen in! Ierlijk es ierlijk; 'k
brijng ulder d'honder fran were en de twintig van de weddijnge d'r bij.
Hij keek haar even met verbazing aan, zoals ze daar met angstige blik en zwaar
figuur van naderende moederschap vóór hem stond en zijn kleine oogjes flikkerden
van leuke pret, terwijl hij proestlachend het grapje waagde:
- Hahaha!... 't Spijt mij da 'k nie liever op ou gewed 'n hè! 'k En zoe mijn honder
fran nie kwijt zijn!
- Ha moar zij-je tòch nie beschoamd, boas Dons! riep Rozeke eensklaps purperrood
en bijna boos wordend. Maar 't bulderend gelach van al de anderen moedigde de
oude boer in zijn ondeugendheid nog aan; en prat op zijn succes schaterde hij, spottend
met zijn eigen kinderloosheid:
- Woarom 'n hè mijn wijf mij euk noeit g'holpen! Ha ze 't mij in den tijd beter
gelierd 'k zoe d'r nou euk mier verstand van hèn!
Zij lachten en zij schaterden weer allen om de dolle grap, vullend met hun dof
gedruis de hele boerenkeuken; en zoals ze daar weldra zaten, rokend, babbelend en
jenever drinkend, met gekruiste benen om de tafel, begreep Rozeke dat het voor een
lange tijd zou zijn. Het hamerde in haar van ongeduld en haar gelaatstrekken stonden
van angst verwrongen. De oude boer had van diep onder zijn buis een linnen beurs
te voorschijn gehaald en hij ontsnoerde 't propje dat ze dichthield en begon langzaam,
met afgemeten gebaren, de dof glinsterende, rinkelende vijffrankstukken op de groene
tafel te rangschikken en te tellen. Er was een ogenblik stilte. Waar 't mooie geld te
voorschijn kwam hielden de grapjes dadelijk op. Allen keken met strakke gezichten
van eerbied naar de grote, ronde zilverstukken. Alleen Vaprijsken, die ook geen
direkt belang had bij de onderhandeling, waagde olijk glimlachend een kluchtige
opmerking:
- Da es toch scheun e-woar, die greute stikken! 't Woater komt ervan in mijne
mond.
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Maar hij kreeg zelfs geen antwoord; 't was of ze 't niet gehoord hadden. Dons had
zijn beursje bijna tot de bodem leeggeteld, en keek Alfons en Smul met zijn kleine,
flikkerende oogjes aan.
- Veur ou, zei hij, vier stukken naar de paardeknecht toeschuivend.
- Merci, boas, dankte Smul kortaf, langzaam de stukken oprapend en die in zijn
ondervest verbergend.
- En de reste veur ou. Wilt-e kier tellen? vroeg de oude boer aan Alfons, terwijl
hij zich trots op zijn stoel achterover uitrekte.
Opnieuw was er een korte stilte, terwijl Alfons langzaam, met mond en vinger,
de stukken natelde. Rozeke was opgestaan en had opnieuw de glaasjes gevuld om
hen maar zo spoedig mogelijk te verzadigen en dan kwijt te raken; en zij was weer
bij haar naaiwerktafel aan het raampje gaan zitten, toen plotseling, in de laatste,
aandachtvolle stilte van het nog eens overtellen, achter de haard een kort en fijn
gepiep opsteeg, dat als 't ware uit de grond scheen te komen.
- Wa ès da? vroeg Vaprijsken verwonderd omkijkend.
Hevig was Rozeke opgeschrikt. 't Geluid kwam van achter de kamerdeur en zij
begreep er plotseling de oorzaak van: mejonkvrouw Anna's hond, die zeker Dons'
hondje geroken had en ernaar piepte. - Och God! Och God! Die zullen het uitbrengen!
dacht zij bevend. En haastig liep ze naar de deur.
Dons' hondje stond er reeds vóór, kopje scheef, oortjes gespitst, scherp luisterend
en loerend naar het onderste reetje.
- Ala foert! Hier geen vuiligheid te doene! riep zij met gelukkige gevatheid. En
zij trapte de kleine weg, die even jankte.
- 'k Geleuve dat er muizen in ou beste koamer zitten, bezinne, zei Vaprijsken.
- Zoe 't wel,1 sprak zij tegen; - moar d'r hé hier van den achternoene ne rondleurder
mee nen hond in huis geweest, die doar wa gedoan hèt, en die kleinen riekt datte!
Hoe dacht ze 't uit om zo te jokken! vroeg ze zichzelf met

1

Volstrekt niet.

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

138
verbazing af.
Het Geluw Meuleken, die angstig op de drempel van het achterhuis verschenen
was, keek Rozeke met grote ogen aan. Als jonkvrouw Anna nu toch maar in godsnaam
haar eigen hond wist stil te houden!
Gelukkig was het viertal nu reeds weer in druk gepraat en gezwets. De schrille
stem van de oude boer kletste en knalde als zweepgeklap en zijn druk gebarenmaken
vulde heel de keuken, terwijl zijn gerimpeld gezicht en zijn pezige hals al roder
werden, naarmate hij meer dronk en zich meer opwond; en zijn felle oogjes straalden
zo puntig fijn, dat zij wel schenen te steken en te prikken als glinsterende
naald-toppen, zo vol als zij waren van leuk-pittige boerenpret. Hij vermaakte zich
weer uitermate, zoals altijd wanneer het hem gelukte zijn talloze vrije uren in
gezelschap door te brengen; en plotseling stelde hij voor nu ook maar voor het overige
van de middag bij elkaar te blijven en een partijtje kaart te spelen.
- Och Hiere! kreet instinctmatig en onweerstaanbaar hardop Rozeke.
- Watte, vreiwken! Es 't ou goeste niet? keek de oude boer verwonderd op.
- Ba 't doet, boas, antwoordde zij, eensklaps kalm en ijskoud, als voelde zij 't bloed
in haar lichaam stollen, - ba 't doet, moar d'er es toch nog zeuveel wirk op 't land en
wie weet wa veur 'n were da we morgen hèn?
Gelukkig kwam Alfons haar ter hulp.
- Nie nie boas, we'n meugen nie verletten; we zijn volop aan 't eirdappels planten
en mijn wiedvolk ligt in d' hoaver, zei hij ernstig, meteen opstaand.
- En ik 'n mag euk nie langer blijven, 'k moe vandoage nog 'n ker of zesse mes
uitvoeren, verklaarde Smul, insgelijks opstaand.
Rozeke verademde, verademde! Zij knikte, als in zwijgende dankbaarheid,
werktuiglijk met het hoofd naar Alfons en naar Smul; zij had hen beiden wel naar
de voordeur willen duwen. Maar plotseling vloog zij met een angstgil weer op en
holde naar de kamerdeur, waarop de kleine hond, onopgemerkt teruggekomen, hijgend
en snuivend met zijn beide
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voorpoten stond te krabben.
- O gie leulijkoard! Wilt-e doar afblijven! En zij gaf hem een trap dat hij jankend
weghinkte.
De oude boer stond ook eindelijk op.
- Oo, 't es spijtig! 't Es spijtig! We woaren nou zeu scheune t' heupe, jammerde
hij.
- Kom liever op nen anderen dag weeromme, boas, stelde Rozeke voor. - Wilt-e
zondag komen, mee de bezinne? 'k Zal voader en moeder euk doen komen, en ge
zilt heel den achternoene keune koarten.
- Hawèl joa, c'est ça! riep Dons getroost. - We zille zondag komen en ne kier
koarten tot dat we beu gekoart zijn.
- Hawèl joa, c'est ça! herhaalde Rozeke, hem als 't ware naar de voordeur drijvend.
Hij stond nog even wat te gillen, buiten op de drempel, maar eindelijk was hij met
Smul weg en Alfons en Vaprijsken maakten zich ook dadelijk klaar om weer naar 't
veld te gaan.
- Wacht, 'k zal iest da geld wigsteken in de kasse, zei Alfons naar de kamerdeur
gaand.
- Goa moar, goa moar, snelde Rozeke angstig toe. - Kom, gee mij 't geld, 'k zal 't
ik wel wigsteken. Toe, 'n verlet nou nie mier: 't wordt al zeu loate.
Hij gaf haar de vijffrankstukken, een zwaar, rinkelend handvol in haar open schort
en spoedde zich met Vaprijsken weg. Rozeke zakte even, als in duizeling, op een
stoel.
- Ach Hier! ach Hiere!... Ach Hier! ach Hiere! klaagde zij machteloos, met dichte
ogen.
Het Geluw Meuleken kwam naar haar toegeschoten:
- Scheelt er iets, bezinne? Zij-je nie wel?
- Ach Hier! ach Hiere! zuchtte zij opnieuw, als kon zij geen andere klanken meer
uitbrengen.
Maar plotseling stond zij vastberaden op en liep met haar opgevouwen schort,
waarin de zilverstukken rinkelden, naar de kamerdeur. Zij klopte aan.
- Ja, klonk schuchter een stem.
Zij opende de deur, en groot was haar verbazing de jonkvrouw alleen in de kamer
te zien staan, haar rechterhand aan de halsband van de scherp loerende en snuffelende
jacht-
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hond.
- Woa... woar es meniere! riep Rozeke.
De jonkvrouw glimlachte; in plaats van geschrikt of angstig, scheen gans haar
mooi gelaat van kalm geluk te stralen.
- Meneer is weg, antwoordde ze leuk, zich blijkbaar vrolijk makend over Rozekes
verbouwereerde ontsteltenis.
- Wig! Al woar? vroeg Rozeke ongelovig.
- Door 't venster, Rozeke.
- Deur de veister! Och Hier, as z'n hem moar nie gezien 'n hèn!
En plotseling, overweldigd door al haar emoties:
- O, mejonkvreiwe, as 't ou belieft, schreide zij, - as 't ou blieft, mejonkvreiwe, 'n
komt hier toch mee hem nie mier, 'k 'n kan d'r nie tegen van d'altroassie! 't Zal mijn
deud zijn, of de deud van mijn kiendsjen!
En hevig snikkend zakte zij op een stoel in elkaar.
- Rozeke, zei de jonkvrouw, zacht naar haar toe komend, en tederlijk haar mooie
handen op Rozekes schokkende schouders leggend, - het zal waarschijnlijk wel voor
de laatste keer zijn, dat wij hier samenkomen. O, Rozeke, Rozeke, ge weet het niet,
maar nu ben ik toch weer zo gelukkig! Papa heeft hem geschreven, Rozeke! Ja, kijk
me maar verwonderd aan: het is zo, en ik ben toch zo gelukkig! Papa heeft hem
geschreven dat hij hem gaarne nog eens zou willen spreken en hem gevraagd om
morgen op 't kasteel te komen. - O, het zal goed zijn, Rozeke, ik voel het, het zal
goed zijn. Waarom zou papa anders nog schrijven? Ik had het al een paar dagen
gemerkt dat papa en mama beter gezind waren. Zij zullen eindelijk wel gehoord
hebben dat men laster en leugen van Armand verteld heeft, en wij zullen mogen
trouwen. O, Rozeke, Rozeke, wat zullen wij gelukkig zijn en u altijd dankbaar blijven!
- Kijk, Rozeke, dit heeft hij mij nog eens voor u gegeven, en ook dit voor 't meisken.
Gij wordt een rijk, schoon boerinneken, Rozeke!
En zacht glimlachend liet zij twee bankbriefjes bij 't zilver in Rozekes schoot
vallen en stopte haar in de hand een twintigfrankstuk voor het Geluw Meuleken.
- Kom, Rozeke, schrei nu niet meer. Wees nu ook eens met mij gelukkig!
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Maar Rozeke blééf doorschreien, schreide hoe langer hoe heviger. Al die emoties
hadden haar geknakt; zij voelde zich ziek van ontroering. Zij kon alleen de beide
handen van de jonkvrouw in de hare nemen en die drukken en nog eens drukken en
ze met hete tranen en vurige kussen bedekken.
- O, mejonkvreiwe, 'k hope tòch da ge zilt gelukkig zijn!... 'k Hope tòch dat ge zilt
gelukkig zijn! herhaalde zij snikkend, terwijl de jonkvrouw, geluk-stralend, met haar
hond het gastvrij boerenwoninkje verliet.
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XII
Jonkvrouw Anna had zich in haar hoopvolle verwachting niet vergist. Haar vader
was anders en beter over zijn neef gaan denken, had enkele jongelingszonden van
vroeger vergeven, geloofd in zijn berouw en vertrouwd in zijn beloften, en eindelijk,
ofschoon nog met geheime tegenzin, vooral omdat zij neef en nicht waren, zijn
toestemming in 't huwelijk gegeven.
Enkele dagen na de laatste bijeenkomst op het hoevetje met haar beminde, was
de jonkvrouw in verrukking Rozeke de gelukkige tijding komen mededelen; en sinds
die dag had Rozeke haar voorname beschermvriendin ook niet meer teruggezien. De
adellijke familie was op reis geweest, had daarna veel gasten ontvangen en veel
drukte gehad met de toebereidselen voor het aanstaand huwelijk.
Slechts één enkele maal, na de geboorte van Rozekes zoontje, was de jonkvrouw
haar op de boerderij nog komen opzoeken en lang en veel hadden zij over alles
gepraat; en nu was Rozeke eindelijk zelf op het kasteel geweest om het prachtig
uitzet van de bruid te bewonderen, en 's ochtends van de trouwdag liep zij al van in
de vroegte op haar uiterst best gekleed, om de plechtigheid in de kerk te gaan
bijwonen.
Het ganse dorpje was in feeststemming. Niemand werkte. Hoog op de slanke,
grijze toren stak de groene mei uit en aan alle gevels pronkten de driekleurige vlaggen.
In dubbele rij, rechts en links, vóór de huizen, stonden op de ganse lengte van de
straat kleine sparretjes geplant, door lange wit-en-rood katoenen banderollen, met
festoenen van gekleurd papier en bloemen aan elkaar gesnoerd. Triomfbogen met
groen, met vlaggetjes en klatergoud prijkten bij de ingang van het dorp en vóór de
kerk; grote, brede wimpels wuifden statig dwars over de straat en aan bijna alle
huizen hingen
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opschriften met rode en zwarte letters, uitgeknipt op witte transparanten. Geheel in
't wit geklede meisjes liepen met volle mandjes bloemen die zij zouden strooien;
andere, met ernstige gezichtjes, reciteerden nog eens in zichzelf de komplimentjes
die zij zouden opzeggen; en nu en dan drong haastig een schitterend getooide ruiter
van de erewacht of een vaandrig met zijn klapperende vlag door de
zwart-en-bont-krioelende mensendrom, op weg naar zijn post in de stoet.
Het was een zachte, kalme, zonnige septemberochtend. Even buiten de dorpskom
strekten de velden zich uit, blondgolvend naar de verte waar 't kasteel roodglinsterend
stond te prijken tegen de zware, donkere achtergrond van 't statig park. De oogst was
bijna overal geschoren en stond in grote, ronde schelven op het blote, droge land.
Slechts hier en daar nog lag een effen gouden veld van rijpe haver, of strekten zich,
in lange, regelmatige rijen, de saamgebonden, overeindgezette schoofjes van een pas
gemaaide akker uit. En alleen de zoetgeurende klavervelden tierden nog te allen
kante in volle bloei, paars-strepend overal de blonde golving, in heerlijk rijke harmonie
van tinten met het tanend goud van de rijpe haver, met het verkleurend groen van de
verre bomen en het wazig blauw van de vlekkeloze lucht.
Het was tien uur. Ginds ver, in de richting van 't kasteel, gonsde dof een
aanhoudend geratel van rijtuigen. Dat was de aankomst van de talrijke voorname
gasten. Tot in het dorp drong het als een koortsige gejaagdheid door en een dichte
menigte hield zich roerloos op de uitkijk, als konden zij reeds iets zien komen.
Alfons was op de boerderij gebleven met het Geluw Meuleken, aan wie de zorg
voor 't kind was toevertrouwd, maar Rozeke was reeds in 't dorp en stond met
popelend hart te staren naar de verte, besloten tot op 't laatste ogenblik te wachten
op de verschijning van de bruidsstoet, vóór zij in de kerk de, op bevel van jonkvrouw
Anna speciaal voor haar bewaarde plaats, zou gaan bezetten. Zij zag er ietwat schraal
en mager uit na haar bevalling, die zwaar was geweest. Haar eertijds roze en ronde
wangen waren bleek en ingevallen en haar lichte blauwe ogen stonden zwak. Alleen
haar gestalte
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was fijn en lenig gebleven, nog steeds als van een heel jong meisje.
Ook in het dorp begonnen nu steeds talrijker, vreemde bezoekers aan te komen.
Ook daar was het weldra een onafgebroken stoet van ratelende rijtuigen en bruisende
automobielen, waaruit in bonte, vrolijke menigte, mooigeklede dames en heren
stegen. Dat waren meestal de bewoners van de omringende kastelen, die uit louter
nieuwsgierigheid kwamen zien. Zij liepen even wandelend door de straat,
belangstellend kijkend naar de versiering van de huizen en naar de opschriften van
de transparanten, en kwamen eindelijk wachtend op het kerkplein staan, onderling
lachend en elkander groetend, complimenterend en Frans babbelend, in een drukke,
schitterende groep van pret en weelde.
Eensklaps bomde echoënd in de verte een kanonschot, en een lang Aah!... van
opgejaagde verwachting steeg uit de woelend op elkaar gepakte menigte. Meteen
begonnen de feestklokken op de kerktoren triomf te luiden. De wettelijke
huwelijksplechtigheid, die op het kasteel zelf plaats zou hebben, was nu voltrokken,
de stoet zette zich in beweging naar de kerk.
De krioelende menigte drong op elkaar, reikhalsde en joelde. Vrouwen kwamen
met stoelen buiten en gingen er recht overeind op staan, kleine jongens klauterden
op de muren, hingen als wanstaltig grote vruchten in de takken van de bomen rondom
het kerkplein, en uit alle dak- en zoldervensters staken hoofden. Rozeke, met haar
linkerhand aan de deurpost van een huis geklemd, stond reikhalzend op een wiebelend
voetenbankje.
En ginds, heel in de verte, over de blonde en paarse golving van de velden, kwam
het eindelijk aan: een grote, geelgrijze stofwolk, waaruit af en toe, als 't ware
weerlichtend, korte flikkering van felle kleur opschoot... een chaos, die zich langzaam
aan vervormde en uitbreidde tot een lange, schitterende praalstoet: vaandrig te paard,
met schelwapperende, wit-en-rode vlag aan 't hoofd, ruiters met witte broeken en
met rode sjerpen in lange dubbele rij daarachter; en eindelijk de rijtuigen: een lange,
lange file prachtrij tuigen, met heel aan 't eind de staatsiekoets van de bruid, lakei en
koet-
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sier in rood-en-geel livrei met witte ruikers en met lange, witbebloemde zweep, die
als een pijl van zilver witte vonken schoot in 't gouden zonnelicht. Een erewacht van
een twintigtal ruiters sloot de stoet.
Rozeke stond van ontroering op haar wiebelend bankje te trillen. O! wat leek haar
dat alles schoon en groots en indrukwekkend! Zij werd er gans bleek van en het
triomf-gelui van de klokken en het verwijderd gedreun van de kanonnen bonsde tot
in haar ziel terug. Toen hoorde zij de verre juichkreten en de schetterende jubelklanken
van de muziek bij de ingang van het dorp; zij rekte zich nog eens uit zoveel zij kon
en haastte zich dan naar de kerk, waar het reeds vol was van nieuwsgierige
toeschouwers, rechts en links van de brede, met een rode loper bedekte middengang.
Zij vond er haar stoel, bijna gans van voren op de eerste rij, zoals die op bevel van
jonkvrouw Anna voor haar was bewaard gebleven; en omgekeerd als al de anderen
naar de ingang van de kerk, staarde zij met bonzend hart door de dubbele wijdopens
taande deur naar buiten, waar politie en gendarmen, het opdringend gepeupel steeds
terugduwend, een brede open ruimte vrijhielden.
Daar waren ze! Men hoorde 't vlugge hoevengetrappel van de paarden en alle
hoofden, daarbuiten, in de zon, stonden met gretige nieuwsgierigheid naar links
gereikhalsd. De hoeven klepperden harder op de straatstenen, de hoofden van de
kijkers draaiden langzaam weer naar voren; en glinsterend in zijn kleurenpak met
wit-en-rode sjerp, de wit-en-rode standaard met zijn schitterend gouden franjes statig
achteroverwapperend in de zon, verscheen de trotse vaandrig op zijn groot wit paard.
De boerenruiters volgden, twee aan twee, de witte broeken schitterend, de wit-en-rode
sjerpen om de lenden. Zij reden deftig stapvoets en hielden met inspanning hun
zware, schuwe paarden in bedwang. Een van de laatste steigerde en hinnikte geweldig,
met overeind gerezen, blonde, schuddende manen en wild flikkerende ogen; en in
de woeste ruiter die het eindelijk wist te temmen, herkende Rozeke plotseling Smul,
op een van de twee schichtige vossen, die 't vorige jaar met haar en met hem op de
hotsend-en-botsende vlaswagen weggehold waren. Zij hui-
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verde even; haar angst voor Smul was nog maar steeds niet over.
Toen verscheen 't eerste rijtuig. Een knecht in livrei opende vlug het portier en
een lange, magere heer in rok steeg uit, biedend de hand aan een in gele zij geklede
dame, die zijn arm nam en statig en ruisend met hem over de rode loper de kerk
binnentrad. Zij naderden tot dicht bij Rozeke, hier en daar met glimlachende blikken
en knikjes in de dubbele rij toeschouwers kennissen begroetend, en eindelijk liet de
dame de arm van de heer los en even buigend voor elkaar gingen zij rechts en links
tegenover elkander staan.
Reeds volgde 't tweede rijtuig, met een dikke, rode, grijze, schitterend gedecoreerde
heer en een grote, zware, zwartharige dame geheel in 't lila, met lila hoed en lila
struisveren. Ook paars leek haar gezicht onder de witte poudre-de-rizlaag die 't
bedekte en vreemd-brutaal en grof stonden daarin de grote, ronde, zwarte ogen,
terwijl een duidelijk, donker snorrestreepje haar deed lijken op een man in
vrouwenklederen vermomd. Een vaag rumoer van opschudding begroette haar
indrukwekkende verschijning; er werd even gestommeld en gegrinnikt.
Toen volgden snel, in rijke, bonte kleurschakering al de anderen: blauwe dames,
rode dames, groene dames; jonge meisjes in lichtroze en wit; grote en kleine, oude
en jonge, dikke en magere, mooie en lelijke; blonde, bruine, zwarte en grijze, allen
ruisend en schitterend van weelde, behangen met kant en juwelen, met sierlijke
kapsels, op één lange, bonte, bedwelmend-geurende rij naast elkander geschaard; en
tegenover hen de mannen, ook de kleine en de grote, de jonge en de oude, de dikke
en de magere, de blonde, bruine, zwarte, grijze en de kaalhoofdige, allen witgedast
en zwartgerokt, behalve twee militairen in uniformen die schitterden als nationale
vlaggen, en meest allen overvloedig gedecoreerd met kruisen en linten, als kwamen
zij van een cotillon-bal. En ook allen stonden dadelijk weer naar de ingang omgekeerd,
kijkend, evenals de andere toeschouwers, naar de rijtuigen die volgden, wachtend
op de indrukwekkende verschijning van de ouders, van de bruidegom en van de
bruid. Daar waren ze eindelijk! De bruidegom met de barones; en,
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ten laatste, nobele slanke verschijning, als van een pracht-beeld, als van een levend
en bewegend Lievevrouwbeeld, gemaagdekroond, het donker haar en de donkere
ogen zacht getemperd door de lange witte sluier over heel haar sierlijke gestalte in
het lang-slepend witsatijnen trouwkleed, de ideaalschone bruid aan de arm van haar
vader. Onzichtbare violen hieven plotseling, onder zwaar-dreunende orgelbegeleiding,
bij haar intree een triomfjuichende bruidsmars aan; en langzaam en statig, als een
koningin, schreed zij naar voren tussen de dubbele rij van de schitterende paren, die
zich weer achter haar aansloten en als een erewacht volgden naar het koor, waar drie
priesters in prachtgewaden de bruidsstoet stonden af te wachten.
Rozeke hield van emotie beide handen om de leuning van haar stoel gekneld. Als
in een hemelse verschijning zag zij alleen nog maar haar schone, lieve jonkvrouw
met neergeslagen ogen onder de lange witte sluier naderen. Zij zag het blanke van
de maagdelijke kroon op 't weelderig donker haar, zij zag de maagdelijke ruiker met
de lange witte linten in haar fijne hand, zij zag het tere, frisse levensroze op haar
zachte wangen en haar kleine witsatijnen voetjes, telkens even uittippend onder de
strakke rand van 't witsatijnen staatsiekleed; en 't was alles zo schoon, zo rein en zo
verheven-edel, in het galmen en dreunen van die bijna goddelijk-indrukwekkende
muziek, dat zij plotseling, als verblind, de beide handen vóór haar ogen sloeg en als
een kind begon te schreien en te snikken...
Zij hadden allen plaats genomen op fluwelen stoelen in het koor en de plechtigheid
begon. Overal in de kerk waren de prachtvendels uitgehangen en aan de voet van de
heilige beelden brandden waskaarsen. De koorknapen droegen fonkelnieuwe rode
rokken. Bruid en bruidegom zaten vooraan naast elkaar op aparte roodfluwelen
stoelen neergeknield, en links waren de dames van de bruidsstoet en rechts de heren.
Rozeke, langzaam aan tot bedaren gekomen, wendde haar ogen van het bruidspaar
niet meer af. O! zij had het hem wel willen toeschreeuwen, als een vermaning en een
dreiging, aan die man van haar: ‘Wees altijd goed voor haar! mishandel of bedrieg
haar nooit, of gij zijt niet waard dat ge
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nog leeft!’ En een gevoel van toorn gemengd met jaloezie kwam in haar op bij de
gedachte dat zoiets toch gebeuren kon en dat het in de boze macht van zo'n man
bestond - als hij eenmaal boos en slecht was - het ganse geluksleven van een zo
mooie, reine en edele vrouw als jonkvrouw Anna te verwoesten.
Daar greep het groot mysterie plaats. De deken-priester wisselde de ringen. Dat
was voor 't ganse lange leven; alleen de dood mocht hen nog scheiden. Rozeke bukte
't hoofd en haar lippen trilden van ontroering. Ook zij was voor altijd aan hem die
ze liefhad verbonden, en zij was gelukkig en vreesde alleen de scheiding door de
dood. - En plotseling steeg nu onder de galmende kerkgewelven een zingende stem
op, een stem zó zuiver, zó schoon als scheen zij met gewiek van engelenvleugelen
uit de hemelen te dalen, om op aarde te verkondigen de nobele lofzang van hun jong
en fris geluk. Zacht begeleidend kweelden de violen, als een dromerig koor van
etherische vogelen, en 't zware orgel tremoleerde in ondertoon, dragend met
ingehouden kracht de edele, stijgende zang.
Plechtige roerloosheid en stilte heersten in de ganse volle kerk. In hiëratisch strakke
houding zaten bruid en bruidegom met gebogen hoofd op hun stoelen geknield en
al de anderen om hen heen, de zwartgerokte heren, de schitterende officieren en de
bont getooide dames, stonden stijf en recht, als een deftige erewacht. Een schellet je
ging en alle hoofden bogen. - En Rozeke, de handen biddend in elkaar gekneld,
voelde weer stille, onstelpbare tranen langs haar wangen vloeien...
De plechtigheid was volbracht. Op een wenk van een kerkdienaar stonden bruid
en bruidegom langzaam op en gingen statig, alleen door hun ouders gevolgd, met de
priesters in de sacristij. Er was een ogenblik verpozing. Het orgel zweeg, het koor
bleef leeg, de dames en de heren wisselden glimlachend stille, korte gesprekken.
Buiten hoorde men het dof gegons van de menigte, het naderend geratel van rijtuigen
en het verwijderd gepuf van automobielen.
Dat duurde enkele minuten. Toen barstten orgel en violen weer in een triomfmars
uit en statig kwam het paar gearmd
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uit de sacristij en daalde langzaam van de treden uit het koor, om weer door al de
anderen gevolgd in plechtige stoet de kerk te verlaten.
Zenuwachtig bevend, met grote, als 't ware hunkerende ogen, drong Rozeke naar
voren om haar lieve jonkvrouw nog een laatste maal te zien en misschien een vluchtige
herkenningsblik van haar op te vangen. En ja, 't gebeurde; stralend van geluk aan de
arm van haar echtgenoot, schoof zij vlak langs Rozeke heen en in 't voorbijgaan
knikte zij vriendelijk en glimlachte met haar schone donkere ogen, terwijl Rozeke
haar fluisterend, als in een zalige droom, strelend haar naam hoorde uitspreken. Zij
was voorbij, zij verdween in haar schitterende, hiëratische blankheid onder 't hoge
kerkportaal; en achter haar zag Rozeke niets meer dan een bonte wemeling van zwarte
ruggen en van prachttoiletten en zij hoorde nog slechts, als een reusachtig, chaotisch
gedruis, het juichen van de menigte daar buiten, het feestgelui van de klokken, het
schalmeien van de fanfares en het verwijderd, zwaar gebulder van de kanonnen...
Onder het huiswaarts keren in de blijde feeststemming van heel het dorp, dacht zij
plotseling aan het twintigfrankstuk, dat de jonge baron haar destijds voor Vaprijsken
gegeven had. 't Was nu of nooit het ogenblik om het hem te overhandigen. Zij deed
het des te liever omdat Vaprijsken zulk een goede, trouwe dienstknecht voor hen
was; en zodra zij weer thuis kwam haalde zij het goudstuk uit het laatje waar ze 't
opgeborgen had; en, het ogenblik te baat nemend dat Alfons zich nog op de akker
bevond, riep zij 't blonde ventje, dat bij de stallen bezig was, van de drempel van het
woonhuis toe:
- Vaprijs, 'k hé hier wa veur ou!
- Es 't woar bezinne? deed hij, even opkijkend, zonder zijn werk te staken.
- Joa 't, kom-e kier hier.
Hij naderde, schalks glimlachend in zijn gele baard, en ook zijn lichte blauwe
oogjes lachten, alsof hij een grap verwachtte.
- Kijk, da es ne cadeau veur ou, van den jongen baron.
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En zij reikte hem het schitterend goudstuk toe?
- Alwere! schertste hij, zonder het stukje aan te nemen.
- Ge'n wil het nie, geleuf ik, lachte zij.
Hij kreeg een lichte kleur over zijn gele wangen. Zijn tong keerde langzaam in
zijn mond de pruim tabak eens om, en hij spuwde, de ogen flikkerend,
wantrouwend-ongelovig nog.
- Ba toet, ba toet, zei hij eindelijk, droog-leuk. - Moar mag ik weten woarveuren...
- Veur diensten die ge nie bewezen 'n hét! plaagde zij hem, olijk glimlachend.
- En es da al?
- 't Es al. Es 't meschien nie genoeg?
- 't Es genoeg, zei hij, kalm het stuk aanvaardend. En hij ging ermee weg.
Verbaasd keek Rozeke hem na. Wat wist hij zich goed leuk en kalm te houden
onder de prettige verrassing! Zeker vertrouwde hij 't nog niet. Bij de schuur gekomen
keerde hij zich om, knipoogde haar met een hoofdknikje toe en schermde even grappig
met zijn beide handen om zich heen, alsof hij het stukje weggoochelde. Hij deed of
hij het kwijt was, hij zocht er naar, gek om zichzelf rondtollend als een hond die naar
zijn staart hapt, hij greep het eindelijk weer, als een vlieg, uit de lucht, stopte het
gulzig in zijn mond, slikte met inspanning, haalde 't onder zijn rug weer uit, verborg
het eindelijk in zijn vestzak. Toen ging hij terug naar zijn werk en Rozeke keerde
schaterlachend weer in huis; doch na een poosje zag zij hem, vanuit de keuken, het
stuk opnieuw te voorschijn halen, aandachtig ernaar kijken en het omdraaien en
eindelijk het Geluw Meuleken, die met een emmer uit de stal kwam, bij zich wenken.
- Even zag Rozeke hem in ernstig gesprek met het meisje, die herhaaldelijk het hoofd
schudde en haar schouders ophaalde en eindelijk, met moeite haar lachlust
bedwingend, naar het woonhuis kwam, door de wantrouwige blikken van het onthutste
Vaprijsken gevolgd.
- Wa hèt hij ou gevroagd? zei Rozeke nieuwsgierig, zodra het Geluw Meuleken
in huis was.
- Of da 'k euk azeu 'n stik gekregen ha. Hij 'n verstoat er hem nie aan! lachte 't
Geluw Meuleken.
- Ge 'n meug het hem nie zeggen, ge moet hem in den twij-
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fel loaten, schertste Rozeke ondeugend.
En zij vermaakten zich beiden nog een hele tijd om 't leuke grapje, spottend
spiedend door de raampjes naar Vaprijsken, die nu weer, met een uitdrukking van
diepzinnig peinzen op 't gelaat, aan 't werken was. Rozeke was in dolblijde stemming
om het geluk van haar schone, lieve jonkvrouw. De ganse dag had zij wel gekke
kindergrapjes willen uithalen.
Dit grapje echter, verliep wel enigszins anders dan Rozeke liefst zou verwacht hebben.
Vaprijsken, die 's middags vrij had, ging naar het feestvierend dorp, en in plaats
van als naar gewoonte op zijn uitgangsdagen, tussen negen en tien, lichtaangeschoten
maar toch kalm thuis te komen, keerde hij ditmaal terug in 't holle van de nacht,
luidkeels brallend, vloekend en zingend door elkaar, spektakel en gedruis verwekkend
als van een bende van wel tien. Hij was blijkbaar smoordronken, en Alfons, die reeds
een uur of drie met stijgend ongeduld op hem had liggen wachten, sprong woedend
uit bed, rukte 't raampje open en schreeuwde naar buiten:
- Vaprijs! Nondedzju! Wilt ou smoel houën, zatlap!
- 'k Voage mijn broek an ou! Vivat den b'ron! brulde Vaprijskens hese
dronkemansstem. En hij begon weer te vloeken en te zingen, zo hard als hij maar
kon, terwijl hij in de heldere maannacht als een gek waggelend over de boomgaard
rondtolde. De waakhond blafte woedend, Rozeke lag van angst te beven, het kind
werd wakker en begon te schreien.
- Vaprijs! Nondedzju! Houdt ou smoel of 'k schiet ou omverre! brulde Alfons nog
woedender.
Rozeke had hem nog nooit zo boos gezien; zij vloog insgelijks uit het bed, trok
hem van 't venster weg, riep op haar beurt in de heldere boomgaard, waar Vaprijsken,
steeds briesend onder het razend geblaf van de hond, bonzend en struikelend van
boomstam tot boomstam rondzwenkte:
- Vaprijs! Zij-je nie beschoamd! Wilt-e ne kier beginne zwijgen en noar ou bedde
goan!
Eensklaps werd Vaprijsken bijna kalm.
- Ha! Bezinne, zij-je 't gij! grinnikte hij. - Hè-je mij gien twintig fran? Haha!
Twintig fran? Vivat den b'ron, non-
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dedzju! Vivat den b'ron mee zijn jonge b'ronesse!
- Ge moet zwijgen, Vaprijs, en noar ou bedde goan. Zij-je nie beschoamd van zulk
'n laweit te moaken!
- 'k Goa noar mijn bedde! 'k Goa noar mijn bedde! brabbelde Vaprijsken. - Den
b'ron es euk noar zijn bedde! En de jonge b'ronesse es euk noar heur bedde! Hahaha!
Non-dedzju! Nondedzju!
Hij schaterlachte, hij zwenkte nog even tegen een boom, plofte neer en stond weer
op, en eindelijk waggelde hij lachend naar de schuur, waar zijn bed onder de pannen
stond.
- Zatlap! Smeirige zatlap! Als hij den boel moar nie in brand 'n steekt! raasde
Alfons, bevend en knarsetandend.
Rozeke had moeite om hem te bedaren. Zij suste 't kindje tot het weer sliep en
kreeg hem ook eindelijk weer in bed.
- Och, 't en es euk gienen dag lijk nen anderen, zei ze vergoelijkend. Zij had er
hem nu ook wel gaarne alles van verteld, maar durfde toch niet. Hij was te boos nu.
Daarbuiten, in 't verblekend maanlicht, klaroende reeds een haan het naderen van
de dageraad...
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Tweede deel
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XIII
Wat werd het eensklaps stil in Rozekes leven, na al de drukte vol emotie van de
lange, schone zomer! Het was of alles om haar heen een onverstoorde goede rust
wilde genieten. Haar knaapje was gezond en flink, en 't boerderijtje ging naar wens.
Alfons was lief voor haar en vrolijk van gemoed; haar ouders, broers en zuster
kwamen geregeld haar bezoeken en meer en meer bleek het dat zij aan 't Geluw
Meuleken en aan Vaprijsken uitmuntende dienstboden hadden. Zij voelde zich kalm
gelukkig zonder onvoldane wensen.
En 't glanzend najaar was zo schitterend en zo schoon! - Langzamerhand begon
de boomgaard te verkleuren en zijn bladeren te verliezen, die als zwermen dode
mussen op het groene gras lagen gestrooid. Soms woekerden en tjilpten hele troepjes
echte mussen in de bruine droge bladeren en als ze dan onder een windje opstoven
en door elkander warrelden, was het of de bladeren mussen en de mussen bladeren
waren. Hier en daar nog schitterde een vergeten, óverrijpe peer of appel
goudgeelglanzend of kersrood als een lichtje op de hoogste, naakte twijgen van de
vruchtbomen en aan beide kanten van de landweg geelden ook de populierenkruinen
in de wazig blauwe lucht. Hier en daar ook zweefde nog in de stil-glinsterende
zonneluwte een late zomervlinder, met als 't ware reeds verloomd knippende vlerken:
vlerken van fluwelige rouwkleuren, met randen van blauw of met glanzende ogen
en strepen van purper en vuur. De donkere zwaluwtjes met witte borstjes zaten in
lange rijen op de kroonlijsten van huis en stallen, stil-zwatelend vertellend van de
lange, lange reis die zij weldra weer zouden gaan ondernemen; en overal opende
zich het veld in ruime vergezichten, met elke dag nieuw opduikende witte huisjes
en rode pannendakjes,
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die het dichte zomergroen maandenlang aan de blik verborgen had gehouden. Boer
Lauwes achtergevel met het klein vierkant raampje was nu duidelijk zichtbaar als
een stugge, lang-uitgestrekte reus met slaperig-wakend éénoog; en 't kleine
werkmanshuisje vlak daarover, met al zijn nieuwsgierig glinsterende ruitjes, waar
Rozeke tijdens de bezoeken van jonkvrouw Anna met haar beminde zo akelig bang
voor was, leek nu nog wel een heel eind dichter bijgeschoven, zó
helder-vrijpostig-opdringerig, dat Rozeke er soms, als door een lantaren, dwars
doorheen kon zien.
Van jonkvrouw Anna ontving ze nu en dan een prentbriefkaart. Doch meer dan
een vriendelijke groet stond er niet op, en telkens weer kwam Rozeke in de war met
de handtekening: Anna d'Hautmont, die haar zo vreemd voorkwam alsof 't haar lieve
jonkvrouws eigen naam niet was. En zij wist ook nooit precies waar die kaarten wel
vandaan kwamen, noch wat zij eigenlijk voorstelden: nu eens een reusachtig groot,
witglinsterend hotel midden in een wondertuin van onbekende bomen, dan weer een
hele stad aan zee met bergen op de achtergrond en lichte schuitjes op het water; dan
nog een oude kerk met bedelaars in lompen onder het portaal, of een brokkelig oud
kasteel boven op de top van een steile rots. - Zij voelde alleen maar dat het van heel
héél ver kwam, als uit een andere, haar onbekende wereld en reeds meer dan eens
had zij eraan gedacht om aan de oude schoolmeester van 't dorp te gaan vragen waar
dat alles toch wel lag, en hoever het wel was, en hoeveel dagen en nachten men wel
reizen moest om erheen te komen. Maar eens, op een ochtend, bracht de postbode
haar een soort opgerold boek en toen zij 't ontvouwde zag zij daarin veel plaatjes van
met bloemen versierde rijtuigen en automobielen; en, op een van die plaatjes, duidelijk
herkenbaar, en zó schoon, o, toch zo wonderschoon midden in een schat van bloemen
op een grote automobiel, haar lieve jonkvrouw met haar man. Zij riep Alfons en 't
Geluw Meuleken en Vaprijsken en allen herkenden ze dadelijk beiden en bewonderden
het mooie plaatje met de schitterende bloemenwagen. Maar onderaan stond iets
gedrukt in 't Frans en daarvan konden zij alleen de namen lezen: ‘baron et baronne
Armand d'Hautmont’,
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en al het overige intrigeerde hen uitermate en prikkelde hun nieuwsgierigheid tot de
hoogste graad. - Ach! nu moest Rozeke er toch bepaald wat meer van weten; en, de
volgende ochtend, riep zij de postbode op zijn voorbijtocht binnen, trakteerde hem
met een borrel, gaf hem het opgerolde boek weer mee en verzocht hem het te willen
overhandigen aan de oude schoolmeester, met de ‘kopplementen’ of hij haar eens
wilde laten weten waar dat al gebeurd was en wat of 't eigenlijk betekende.
De eigenste middag nog kwam de oude schoolmeester zelf, met de opgerolde
illustratie onder de arm, gewichtig op het boerderijtje aan. Het was een kort, dik
mannetje met fris gezicht en grijze kortgeknipte haren, fiks en trots stappend, een
gouden bril over zijn kleine, sluwe, tegen 't licht knippende, blauwe oogjes. Hij deed
altijd heel gewichtig en sprak een verzorgde, deftige taal, wat de dorpelingen eerbied
en ontzag voor hem inboezemde. Hij had een stokje in de hand en droeg een rond
zwart hoedje; en in 't knoopsgat van zijn zwart, glimmend jasje stak een vuilrood
geworden decoratielapje.
- Wel zo, bazin Van de Weghe, ebt-e gij nog meer zulke belangwekkende
tijdschriften ontvangen? begon hij, glimlachend het zorgvuldig opgerold sportblad
vóór haar op het tafeltje leggend. En genoeglijk kuchend ging hij zitten, zijn kleine
oogjes nieuwsgierig op haar gevestigd.
- Wa belieft er ou, miester? vroeg Rozeke met een kleur, als altijd in 't begin, door
zijn deftigheid geïmponeerd en hem niet goed begrijpend.
- Of gij nog wel meer zulke dingen ontvangen ebt? herhaalde de schoolmeester
met nadruk, enigszins geërgerd dat zij niet dadelijk zijn mooie taal verstond.
- Joa ik, miester, nog al wa postkoarten mee santjes op, antwoordde Rozeke. Wilt-e z'euk zien?
- Zeker, zeker wil ik ze zien, zei hij.
Rozeke, die Hilairken, haar zoontje, op de schoot had, ging de kleine even in zijn
wiegje leggen en haalde de zorgvuldig bewaarde prentkaarten van jonkvrouw Anna
uit de kastla. De schoolmeester veegde tevreden glimlachend zijn brilglazen schoon
en schoof zijn stoel gezellig dicht bij 't raampje,
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om goed te kunnen zien.
- 't Spijt mij da g'ou doarveuren gederangeerd hét, miester, 'k 'n ha moar es wille
weten wat dat er doar onder gedrukt stoat en hoeverre van hier dat da wel gebeurd
es, meende Rozeke zich te moeten verontschuldigen.
Maar de oude meester, reeds ten volle door zijn eigen nieuwsgierigheid in beslag
genomen, hoofdschudde dat er geen kwestie was van derangeren en bekeek de kaarten
de ene na de andere, aanhoudend glimlachend, met toenemende belangstelling.
- Weet-e gij wel, bazin Van de Weghe, dat het zeer veel voor u weerd is, van zulk
ene goede kennis, ik zou aast zeggen: zulk ene goede vriendin van voornamen uize
te ebben? keek hij plotseling gewichtig op.
Opnieuw begreep Rozeke hem maar half, maar zij knikte toch toestemmend en
antwoordde ietwat schuchter:
- Ba joa 't ne woar miester? Z'hé zij mij lijk altijd nog al wel keune verdroagen.
- Ja ja, ik wil 't geloven, ik wil het wel geloven, herhaalde hij, als voor zichzelf,
de laatste kaarten omkerend.
En eensklaps keek hij haar strak en ernstig aan, terwijl hij enigszins verbitterd
uitriep:
- Ad ik destijds zulke oge bescherming genoten, dan zou er van mij wel wat anders
geworden zijn dan de rustende dorps-oofdonderwijzer die ik nu ben!
Rozeke, die steeds naar een onderwijzer, - en vooral naar een hoofdonderwijzer als naar een overheid, met verering had opgezien, keek hem ietwat verwonderd aan.
- Ik vinde schoolmiester toch wel 'n scheune ploatse, miester, waagde zij.
- Ja zeker, zéker! riep hij eensklaps trots uit; - schoon is het zeker, het is ene oge
en edele betrekking, maar ene welke de meeste mensen, op het platteland althans,
ongelukkiglijk doorgaans niet oog genoeg waarderen!
Betrekking,... waarderen... opnieuw kon Rozeke die hoogdravende woorden niet
begrijpen; maar 't ergste was dat ze nu ook volkomen van hun onderwerp afdwaalden,
en zij nam moed en vroeg hem eindelijk, terwijl hij even weer belangstellend de
kaarten overzag:
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- En da Frans, miester, hè-je 't gij keune lezen? weet-e gij wat dat 't es?
- Ah, juist, ter zake! zei hij. - Hij schoof de prentkaarten opzij, nam de sportrevue
weer op, ontrolde en ontvouwde die gewichtig en begon te oreren:
- Deze gelukkige jonge echtgenoten bevinden zich op unne speelreis in het zuiden
van Frankrijk, in ene streek waar het altijd lente of zomer is, waar jaar in jaar uit, ten
allen tijde, de schoonste bloemen bloeien en waar de bomen nooit unne bladeren
verliezen. Al deze prentkaarten, ter uitzondering van twee, - deze twee, die uit het
noorden van Italië komen, - en ook dit tijdschrift, zijn afkomstig uit Nizza en
omstreken, waar iederen winter, van november tot mei, het rijke volk van heel de
wereld bij duizenden en duizenden zich komt verlustigen. De sinaasappels, - de
appelsienen, zoals de mensen hier ter streke die schone vrucht in unne onwetendheid
noemen - groeien daar op de boomgaarden gelijk ier de appelen en peren, en ook de
sappigste perziken en druiven en de lekkerste amandelen rijpen er het jaar door,
buiten in den vollen grond. De lucht is er aast altijd elderblauw, het vriest er nooit
en oogst zelden eeft men er sneeuw gezien. Het wordt er het Aards Paradijs ge-eten.
- Oo! riep Rozeke, die met de grootste belangstelling luisterde. En zij waagde de
vraag die haar boven alles interesseerde:
- En hoever es't dan wel van hier, miester?
- Hoeverre?... hoeverre? Laat ne keer zien... zeker wel vier à vijf onderd uren!
- Hoo! zuchtte Rozeke, de handen in elkaar geslagen.
- Ja, stellig, verzekerde de meester. - De snelste treinen van ieruit rijden er wel
een dag en een nacht over, zonder ophouden. - Hewèl, in die plaats van weelde zoekt
dat rijke volk natuurlijk zijn vermaken en zo ebben zij onder anderen wedstrijden
van met bloemen versierde rijtuigen en automobielen ingericht - bloemencorso's,
noemt men dat in goed Nederlands - en het is in zo enen wedstrijd dat meneer den
baron Armand d'Hautmont met zijn automobiel den eersten prijs be-aald eeft als
zijnde het schoonst versierde aller mededingende rijtuigen, en dat hij in dit degelijk
Frans tijdschrift
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is gefotografieerd geworden in zijnen prachtig getooiden wagen, naast de jonge
barones, zijn vrouw. Ja, ja, het is groot volk, groot, rijk volk, bazin Van de Weghe.
- O, en es da amoal dàtte wat doaronder gedrukt stoat? vroeg Rozeke.
- Ja 't, ziehier; zei de meester. En wijzend met de vinger op de gedrukte regels
onder 't prentje, las hij eerst voor in 't Frans en vertaalde dan in deftig Vlaams voor
haar de vreemde woorden van het kort artikeltje.
- O, da es toch gelukkig van zeu gelierd te zijn, miester! zei Rozeke vol
bewondering. En zij voegde erbij, op een toon van verzuchting:
- 'k Hope toch wel da mijn kind euk zijn Frans zal meuge lieren.
De oude onderwijzer glimlachte trots, in zijn schoolmeesters-hoogmoed gevleid.
- Ja ja, geleerdheid is een schone zaak; zij maakt den mens beter, degelijker,
waardiger, doceerde hij. - De mens die meer dan éne taal kent leeft en geniet dubbel,
driedubbel, vierdubbel. Alleen dáárom zou ik voor geen geld ter wereld mijne
geleerdheid prijsgeven; maar het is en blijft toch spij tig dat de mensen ons bijna
nooit naar verdienste waarderen.
Hij keek haar plotseling strak en ernstig aan en vroeg haar, vlak af:
- Bazin Van de Weghe, nu ik u geolpen eb en misschien later nog zal kunnen
elpen, wie weet hoe, op een of andere manier, met de opvoeding van uw kind,
bijvoorbeeld, nu oop ik toch dat gij bij gelegenheid ook wel iets voor mij zult willen
doen?
- Zeker, miester, mee plezier. Wa est 't? vroeg zij verwonderd.
- Een woordje voor mij ten beste spreken bij mevrouw de barones d'Hautmont,
opdat zij aan aren vader den burgemeester zou vragen of mijn pensioen-jaarwedde
als rustend oofdonderwijzer niet wat ver-oogd zou kunnen worden, sprak hij deftig,
meteen fiks opstaand.
- 'k Zal 't doen, miester, 'k zal 't heur vroagen van as ik heur weeromme zie,
antwoordde Rozeke enigszins verbou-
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wereerd. - Moar 't en zal toch mijn schuld nie zijn, as 't er nie mee 'n helpt, miester...
- Natuurlijk niet, natuurlijk niet, dat spreekt immers vanzelf, zei hij tevreden. Het enige wat ik van u verlang is dat ge 't niet vergeten zoudt.
- Ge meug gerust zijn, miester, 'k beloof het ou, 'k en zal 't nie vergeten.
Hilairken, in zijn wieg ontwaakt, begon eensklaps te schreien. Rozeke nam het er
sussend weer uit en de oude meester keek het kleintje even vriendelijk aan.
- Weet ge wat we later van dien kerel zullen maken? riep hij opgeruimd. - Een
flinken onderwijzer!... en dat zal er waarachtig wel een zijn wien 't aan degelijke
bescherming niet te kort zal schieten.
- 'k Weinste dat 't woar woare, miester; 'k zoe hem veel liever schoolmiester as
boer zien worden, zei Rozeke met een kleur van hoop en vreugd.
Het kleintje op de arm leidde zij de oude onderwijzer tot op de drempel uit en
stond hem daar nog even na te kijken, terwijl hij fiks en stijf en netjes, zijn zwart
rond hoedje op de grijze haren, met afgemeten pasjes door de boomgaard stapte. Het
trof haar dat zijn achterhoofd zo groot was en zij dacht dat daar wel zeker heel veel
wijsheid en verstand in stak.
Aan 't hekje keek hij nog eens om, en knikte glimlachend en groette, zijn hoedje
even voor haar oplichtend, als een welopgevoede heer.
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XIV
Nu het was uitgemaakt dat de merrie geen veulen verwachtte, werd het wel van
belang geacht, dat zij er zo spoedig mogelijk een zou krijgen. Zo'n schoon gezond
veulentje, het groeide zonder al te grote zorg en moeite naast de moeder op en 't was
een aardig sommetje geld, wanneer het zo als achttienmaander of tweejaartje op de
markt verkocht kon worden.
Er werd over beraadslaagd. Boer Dons en vader Van Dalen met zijn beide zonen
vergaderden op een zondagnamiddag bij Alfons en een lange discussie had plaats.
- Ik geleuve dat de mirrie t' oud es om nog veulen te krijgen, meende Miel van
Dalen.
Boer Dons maakte zich kwaad:
- Watte! 't oud! Negen joar! Zij-je nie wijs dan, jongen?
- Ge zeg gij wel negen joar, moar ge'n weet gij da meschien zelf op 'n joar of twieë
noar niet, glimlachte Miel.
- Zegt dan liever rechtuit dat 'k zot geworden ben, of da 'k ne leugenoar of nen
bedrieger ben! toornde de oude boer.
- Joa moar, boer, ge'n meugt ou nie kwoad moaken; 'k en wil ik nie kontroarie
zeggen, suste Miel.
Vader Van Dalen en Vaprijsken, die geen verstand hadden van paarden, zaten te
luisteren, Vaprijsken leuk glimlachend in zijn gele baard, vader Van Dalen 't een oog
helderlevendig wijdopen, als alles ziende en begrijpend, het ander dood en dof, als
in suffige slaap gedommeld. Alfons, zijn pijpje in de mond, aarzelde en twijfelde.
Toen gaf de oude Dons eindelijk een wijze, praktische raad.
- Probeer ne kier bij nen anderen hijnkst, zei hij. En hij vertelde van een prachtige
hengst, waar Smul juist was naartoe geweest, met een van boer Kneuvels'
merriepaarden. - Weet-e wat da ge doet! gilde hij: - Vroagt an Smul of er
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hij Fanny euk wil leen, den ieste kier dat ze were peirdig es!
- Nie, loat Smul doarbuiten! riep eensklaps kortaf Rozeke, zich onverwachts in
het gesprek mengend.
Verwonderd keken allen op.
- Woarom niet? vroeg Alfons.
- Wel, omdat 't weeral onneudige onkosten zijn; omda ge da toch zelf euk wel
keunt doen, gij of Vaprijsken, antwoordde zij ietwat wrevelig.
Zij wist het zelf niet waarom ze zo plotseling opstoof; die naam van Smul had het
gedaan. Zij had er eensklaps een hekel aan dat hij nu nog meer dan volstrekt nodig
was bij hen aan huis zou komen.
- Vaprijs 'n hé gien verstand van peirden, zei Alfons kalm: - moar mij es 't goed:
'k wil d'r ikzelf wel noartoe goan, as ik moar 'n we te woar dat 't es.
- 't Es bij boer Leysele, te Vanneloare, de greutsten hijnksteboer van vijfentwintig
uur in 't ronde, antwoordde Dons. Plotseling flikkerden zijn kleine, ondeugende
oogjes en hij schettergilde naar Rozeke:
- Zeg, bezinneke, wille wulder nou ne kier wedden, veur 'n stik van twintig fran,
wie dat er nou iest mee eentsje komt, gij of Fanny?
Rozeke kreeg een kleur als vuur en een vreemde uitdrukking van verbazing, smart
en toorn glinsterde vochtig in haar ogen. Zij wist niet wat te antwoorden, zij brabbelde
iets onverstaanbaars en verdween eensklaps in de binnenkamer.
- Hé, wa scheelt er dan? verbaasde zich de oude boer.
Alfons glimlachte en schudde sussend zijn hoofd.
- 't Es azeu, d'r es weer eentsjen op wig bij heur en 't es zeker doardeure da z'n
beetse zemelachtig es, fluisterde hij.
- Bah zeu! riep de oude boer verwonderd uit, terwijl hij zo wijd mogelijk zijn
kleine oogjes opensperde.
Vader Van Dalen lachte:
- Ze kwieken hier goed, e-woar, boas Dons? Da es zeker die vruchtboare grond!...
- En da mijn wijf hier pertan1 nie gedijd 'n hét! Hoe ver-stoa-je datte? schetterde
de oude.

1

Pourtant.
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Zij schaterden en proestten allen met hem mee en ledigden een ‘dreupelken’ op de
dubbele voorspoedige gebeurtenis met Fanny en met Rozeke.
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XV
Toen Alfons enkele dagen later op een vroege ochtend van einde december in de
paardestal kwam, bleek het hem duidelijk dat het met Fanny zó gesteld was, dat de
kans op 't veulentje nog eens gewaagd kon worden. Hij zou dan ook maar niet talmen
en dadelijk met de merrie naar boer Leyseles verafgelegen hoeve rijden.
Het was een grauwe, gure wintermorgen. Scherp loeide een ijzige oostenwind in
de naakte, piepende populierenkruinen en uit de effengrijze, doodtriestige lucht viel
een koud en vochtig mengsel neer van mist en sneeuw en motregen.
Alfons voelde zich al een paar dagen huiverig en rillerig, hij hoestte nogal erg en
't speet hem wel dat hij tenminste geen karretje had om er de merrie voor te spannen.
Rozeke raadde hem aan de sjees van boer Lauwe te gaan vragen; maar, hoewel hij
met de Lauwes in goede buurschap leefde, kende hij hen nog te weinig om gaarne
die dienst te vragen en hij besloot eindelijk maar de afstand te paard af te leggen, op
het oude zadel, dat hij, in de verhuistijd, van boer Dons overgenomen had.
Hij kleedde zich warm aan en na een paar koppen hete koffie met een groot glas
brandewijn, hees hij zich niet zonder moeite op de rug van de merrie en vertrok.
Hij was geen flinke ruiter zoals Smul, doch kon zich wel op een behoorlijk drafje
in het zadel houden. Maar de merrie was lastig en schichtig die ochtend; telkens brak
zij haar draf door plotselinge sprongen of door kort getrippel af, en maakte hem zo
moe omdat hij zich niet lekker voelde. Voortdurend moest hij het beest weer op stap
houden of hij voelde pijn in de zij als iemand die te hard gerend heeft.
De weg strekte zich eindeloos uit, kronkelend en modderig onder de lage, grijze
hemel, tussen de naakte populieren,
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waarvan de kruinen klagend piepten in de natte wind, die onophoudend ijzige
gesmolten sneeuw en motregen in zijn gezicht joeg. Nog nooit had zijn land hem zo
vuil, zo triestig, zo somber-verlaten geschenen. De hoge grauwe strodaken van de
boerderijen schenen zwaar als lood op de lage muurtjes met de kleingeruite raampjes
te drukken, en al de lieve, heldere, frisse kleuren van de schone zonnedagen: het
lichtblauw of lichtroze van de geveltjes, het blinkend-rood van de pannendaken en
het wit-en-groen van de open luikjes, alles, álles leek verwaterd en versmolten en
verkleurd in 't zelfde vuile, natte grauw en grijs, dat als één oneindige, dikke, lome,
droeve deken vanuit de hemel op de aarde was gedaald.
Hij rilde en zijn tanden klapperden. Wat voelde hij zich ver van huis en eenzaam,
eenzaam en verlaten, alsof hij nooit zijn eigen warm en gezellig boerderijtje, met
zijn vrouw en kind terug zou zien! Zijn handen waren ijskoud, als versteven, om de
teugels geklemd en zijn dijen en knieën zó doorweekt, dat hij het water, als
koud-kruipende slangetjes, tot in zijn kousen voelde druipen.
Soms hield hij even voor een landelijke herberg stil en bestelde er een borrel,
zonder van zijn paard te stijgen. In één teug sloeg hij die met een grimas van afkeer
binnen, en hij rilde van de scherpe, slechte drank tot in het merg der beenderen. 't
Verwarmde hem toch even, maar hij voelde dat zijn maag erdoor van streek raakte
en weldra leed hij aan hevige hoofdpijn en had neiging tot braken.
Eindelijk kwam hij op de verre, grote hoeve aan. Gelukkig kon hij dadelijk
geholpen worden: de hengst was op stal. De boer, die medelijden met hem had,
raadde hem aan zich flink bij de haard te gaan warmen en drogen en ook iets warms
te eten en te drinken; de stalknecht zou voor de merrie wel zorgen. Met een kreunzucht
liet Alfons zich van het zadel zakken. Hij voelde zich zó ziek en slap, dat hij niet
eens aandrong om de dekking bij te wonen. Hij sleepte zich voort naast de boer, trad
binnen in een ruime, slordige keuken, ontwaarde vagelijk een zware dikke vrouw en
enkele kinderen.
- Zet ou, kameroad, zet ou; da zijn weerkes, hè? Joa, joa,
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we zillen hem al gouwe ne woarme spoelkom kaffee mee nen boterham en 'n firme
schel heufvlakke geên! hoorde hij, als in een droom, de dikke boerin met een vette
stem zeggen; en 't ogenblik daarna zat hij rillend met gebogen hoofd en bevend
uitgestrekte handen voor een helder flikkerend en krakend haardvuur. Toen kreeg
hij een grote kop warme koffie en een dikke snee grijs brood met hoofdkaas, en
machinaal ging hij aan 't eten.
Zijn tanden klapperden, zijn kakebenen waren als verlamd en zijn keel kon haast
niet slikken. Telkens slokte hij van zijn hete koffie zonder te voelen hoe brandend
ze was. Toch deed het weinige dat hij nemen kon hem goed; hij voelde zich weldra
wat opgefleurd en kon enkele woorden spreken. Hij at zijn boterham goed half op
en aanvaardde een tweede kom koffie. Hij herleefde als 't ware en ontstak zelfs een
pijpje nadat hij de boer de gebruikelijke dertig frank van de dekking had betaald.
De knecht kwam zeggen dat 't er klaar mee was en met inspanning stond hij weer
op.
- Ha moar 'k zoe nog wa blijven; wacht te minsten tot da ge dreuge zijt, raadden
de boer en de boerin hem dringend aan.
- O, 'k ben al hoast dreuge; en euk, 'k zal toch direkt weeromme nat zijt, antwoordde
hij met een doffe en zwakke stem, die heel vreemd in zijn eigen oren klonk.
- Da es woar, 't es leulijke bieste van were, moesten de boer en de boerin toegeven;
en zij vergezelden hem tot aan de deur, waar de stalknecht wachtend de merrie bij
de breidel hield.
Alfons gaf de jongen een frank drinkgeld en liet zich door hem in het zadel helpen.
Wat ging het zwaar en moeilijk! 't Was of hij geen ziertje kracht meer in zijn lichaam
had en zijn armen en benen waren als lood.
Hij wenste ‘elk ne goên dag’ en vertrok. Hij had slechts één verlangen, één
behoefte: zo spoedig mogelijk weer thuis te zijn, om met gesloten ogen in zijn bed
te liggen en te rusten en te slapen.
Hij legde weer dezelfde lange weg, nu met wind en regen in de rug, af. Hij was
nog niet droog van voren en nu werd
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hij ook spoedig druipnat langs achter. De scherpe wind zweepte thans de piepende
kruinen van de bomen als 't ware vluchtend vóór hem uit, en hijzelf voelde zich mee
gedreven, loom op het paard ineengezakt, de pet diep over de oren, zijn halskraag
overeind. Er kwam iets triestig-onverschilligs over hem, een dof gevoel dat hij toch
tegen de vernielende kracht van regen en wind niet opkon; en nu voelde hij het ijskoud
water langs zijn schouders en zijn rug neersijpelen, tot het weldra sopte op het zadel,
in een kletsend plassen als van natte, kille doeken, telkens als hij machinaal op en
neer wipte, in het nu gekadanseerd eentonig, loom en langzaam draven van zijn kalm
geworden paard.
De vroege avond begon reeds te duisteren, vaal en triestig, van een
doodsbenauwende melancholie in al dat natte en vuile en slappe van de
grauw-stervende dag, toen hij eindelijk weer aan zijn hoevetje kwam. Rozeke, die
hem door 't raampje had zien naderen, kwam hem op de drempel tegemoet en
jammerde meelijdend over het ellendig weer dat hij de ganse dag getroffen had; maar
zij schrikte hevig toen zij hem zo machteloos ineengezakt zag zitten, de ogen dof en
het gezicht asgrauw met ingevallen wangen, en angstig riep zij Vaprijsken, om hem
te helpen afstijgen.
- Zij-je nie wel dan, boas? vroeg Vaprijsken uit de schuur toesnellend. Maar Alfons
gaf zelfs geen antwoord; hij schudde zwak het hoofd en zuchtte; hij zakte, op Rozeke
en Vaprijsken gesteund, uit het zadel en struikelde gebogen naar binnen.
- Kom, zet ou al gauwe bij 't vier; 'k zal ou ander klieren hoalen en 'k hé goeje
woarme soepe gekookt, zei Rozeke, ontsteld hem vóór het haardvuur brengend.
- Mijn bedde, anders nie as mijn bedde, zuchtte hij hees en haast onhoorbaar, naar
de voutekamer strompelend.
- Ha moar dreugt ou toch iest; eet en drijnkt toch iest watte! smeekte Rozeke.
- Mijn bedde! Mijn bedde! kreunde hij. - Help mij ontkliën; leg mij in mijn bedde.
Rozeke begon te schreien. Zij riep het Geluw Meuleken en samen brachten zij
hem op de voutekamer, trokken zijn natte kleren uit en stopten hem warm onder de
dekens.
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- Ach Hier, ach Hiere, 'k ben ziek, 'k ben zeu ziek! klaagde hij met dichte ogen.
- 't Zal wel beteren, zuchtte Rozeke. - Houdt ou stil en sloap moar; we zillen ou
woarm dekken, da ge goe zwiet. Zij spreidde nog meer dekens over hem uit, stopte
hem zorgvuldig in en bleef een lange poos angstig-onbeweeglijk naar hem staren,
terwijl hij daar even volkomen stil en roerloos op de rug uitgestrekt lag, de ogen toe,
een lichte roze kleur over zijn magere konen, met korte, snel-hijgende trekjes
ademhalend door zijn zenuwachtig op en neer trillende neusvleugels.
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XVI
De rust was kort van duur. Na een poos begon hij zich te keren en te wenden en de
ganse nacht woelde hij onophoudend in zijn bed. Rozeke deed geen oog dicht en de
volgende ochtend schrikte zij van zijn vuurrood gezicht en van zijn reutelende adem.
Spoedig zond zij Vaprijsken naar 't dorp om de dokter.
Eerst tegen de avond kwam hij aan.
- Och Hiere! Menier den dokteur, 'k hé toch zeu stijf noar ou verlangd, want 't
denke mij dat hij zeu ziek es, fluisterde Rozeke schreiend terwijl zij de geneesheer
naar het voutkamertje bracht.
- Joa joa moar, ziek zijn 'n es nog gien deudgoan; iederien es al ne kier ziek,
banaalde hij troostend.
Doch zijn gezicht werd ernstiger toen hij Alfons zag en vooral toen hij zijn pols
gevoeld en in zijn zij en op zijn rug geluisterd had.
- 't Es hier te koud op die voute, zei hij. - Ge zoedt hem moeten in 'n koamer
brijngen woar dat-e vier keun moaken.
- In de beste koamer keune we vier moaken. Es 't irg, menier den dokteur?
angstvraagde Rozeke.
- Irg en nie irg, 't es nog af te wachten wat dat 't worden zal, antwoordde hij, met
haar weer in de keuken komend. - Hij hè 't fleurus en we moeten oppassen dat 't gien
longontstekijng 'n wordt.
- Och Hiere, 't fleurus! snikte Rozeke met in elkaar gewrongen handen. - O! En 't
es mijn schuld! 't Es deur mij dat hij zelve mee da peird gegoan es, in ploatse van 'n
ander te zenden!
- Tuttuttut, ou schuld!... 'n Zij ne kier zeu onneuzel niet! bromde hij. - Dat 'n es
niemans schuld; hij hà hij da woar-schijnlijk al nen tijd in zijn lijf hangen. En hij
drukte haar
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op 't hart, alsook aan 't Geluw Meuleken, die met angstig gezicht stond te luisteren,
hoe zij hem behandelen moesten: hem met behulp van twee of drie personen,
voorzichtig in wollen dekens gewikkeld uit zijn bed nemen en hem daar in de goed
verwarmde kamer brengen, waar ook het bed eerst heel zorgvuldig moest gewarmd
worden. Verder moest hij om de twee uur een lepel nemen van een drankje, dat zij
straks bij hem aan huis konden komen halen. Niets eten, - maar daar zou hij ook wel
niet naar talen - en, als hij dorst kreeg, een beetje warm citroenwater met suiker. De
volgende ochtend vroeg zou hij terugkomen.
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XVII
Hij kwam terug; en elke dag kwam hij, gedurende vele, vele dagen. De ziekte had
een heel ernstig verloop gehad, was overgegaan in longontsteking, met ijlende
koortsen. - Soms lag hij bleek en stil, als dood; en uren roerloosheid verliepen; maar
toen opeens kwam weer de koorts en hij ging aan 't woelen en aan 't ijlen en vertelde
opgewonden van de wonderlijkste dingen. Hij zat te paard, hij reed door wonderbare
oorden, door witte en roze lentetuinen vol zoetgeurende bloeisels, die zacht om hem
heen wuifden en stuifden en waar de mooiste vogels kweelden en klapwiekten, licht
en blank als kapellen, in heldere, zonneblauwe lucht. O, het was alles zo schoon en
zo heerlijk, het balsemgeurde overal en hij proefde van vruchten, grote blozende,
sappige vruchten, zo zalig-lekker smeltend in de mond. Hij was in 't paradijs, juichte
hij, en daar was ook zijn teergeliefde Rozeke, geheel in 't fonkelwit gekleed, met
haar zacht krullende haren los over de schouders, en daar waren ook zijn kinderen,
zijn beide lieve kinderen: Hilairken, gans roze-naakt met gouden vleugels als de
engeltjes in 't dorpskerkje, en ook Marie, ja, ook Marie, het meisje dat nog op de
aarde moest geboren worden, maar daar reeds in het paradijs geboren was, o zo fijn
en zo klein en zo teer, maar schoon, o, schoon, schoner dan alles wat ooit geleefd
had, met grote ogen als helderblauwe bloempjes, als van die ronde lieve blauwe
bloempjes, die in de vroege lente bloeien tussen 't jonge frisse gras, langs de randen
van de helder kabbelende beekjes. - Toen barstte hij plotseling in een lach- en
proestbui uit, omdat hij daar ook Vaprijsken zag: Vaprijsken gans in 't geel, met gele
baard en gele kleren en een lang-uitgestreken, ernstig, geel gezicht als van een wijze
aartsvader; en ook het Geluw Meuleken was daar, nog geler dan Vaprijs-
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ken, het mager aangezicht vol gele sproeten; en ook de oude Dons zag hij; een
eigenaardige verschijning: een rode, ronde kop met witte haren als een ondergaande
winterzon over een sneeuwveld; en ook Rozekes moeder zag hij, dik, bespottelijk
dik, met puntig-rond, lachend opschuddend buikje; en ook Rozekes vader, die zijn
een oog zo leuk dichtkneep en zijn ander zo verbaasd-rond opende; en ook Rozekes
broeders en zuster, en boer Kneuvels die hakkelde, en zijn schone vrouw met haar
gouden oorbellen en schitterende ogen, en de jonge baronesse met haar man, die in
een bruisende automobiel voorbij snorden...
Toen zonk hij weer in elkaar en een doodse droefheid grauwde op zijn klam
bezweet gelaat. - Het regende, het mistte, de natte, felle wind kromde de klagend
piepende kruinen van de bomen, en hij rilde, rilde, en zijn tanden klapperden. De
laatste bruine blaren stoven als dode vogels van de naakte takken en het paard verzonk
met zijn benen zó diep in het slijk, tot hijzelf weldra heel en al nat en beslijkt was,
en pijnlijk klaagde van kou en zich langzamerhand in al die grijze, triestige vuilheid
voelde versmelten en verdrinken. Toen stootte hij een lange hese weeklacht uit en
weer lag hij afgemat en roerloos, als een bleke dode uitgestrekt.
Dat duurde zo verscheidene weken. Eindelijk kwam hij aan de beterhand; maar nog
eens weken duurde het vóór hij zijn bed verlaten mocht; en toen hij voor het eerst
weer opstond en gekleed bij het haardvuur in de keuken verscheen, leek hij op een
oud, bleek, kuchend en hoestend mannetje met uitgeholde, rimpelige wangen en
grote, zwarte ogen, die aanhoudend op akelige taferelen schenen te staren.
Maar Rozeke dankte de hemel dat hij zover genezen was en zijzelf herleefde. Alles
wat ze geleden had: haar slapeloze nachten, de onvermijdelijke verwaarlozing van
de boerderij, de zware geldelijke opofferingen, alles was vergeten voor die ene blijde
gebeurtenis van zijn gelukkige genezing.
Af en toe nog had zij een briefkaart van de jonge barones ontvangen, telkens weer
uit andere steden en landen, en de oude meester kwam er nog steeds nieuwsgierig
naar kijken
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en 't een en 't ander haar ervan vertellen; maar zelf had zij haar beschermvriendin
slechts eenmaal tijding kunnen zenden, - de droeve tijding van Alfons' zware ziekte
- en nu verwachtte zij weldra haar terugkomst op het kasteel, waar zij voorlopig, met
haar man en haar ouders, gedurende de zomermaanden zou vertoeven.
En op een ochtend, eindelijk, was ze daar, schoon als een jonge koningin, in een
prachtige automobiel, met haar man aan haar zijde.
- O, mejonkvreiwe! Mejonkvreiwe! riep Rozeke, vergetend dat haar vriendin nu
‘mevrouw’ was, en schreiend van ontroering haar met in elkaar geslagen handen in
de boomgaard tegemoet lopend.
- Rozeke! Rozeke! wuifde de barones vertederd. En zij en haar man drukten het
boerevrouwtje hartelijk de hand, als oude, trouwe, dankbare vrienden. En dadelijk
vroegen zij hoe 't met Alfons was en gingen binnen.
Hij wilde opstaan om hen te begroeten, maar een hevige, schorre hoestbui drukte
hem onmeedogend in zijn leunstoel bij de haard weer neer.
- Blijf maar zitten, blijf maar zitten, riep dringend de jonge barones; en zelf haastte
zij zich naar hem toe in 't zijig ruisen van haar kleren en drukte hem ontroerd de
hand. - Hoe gaat het, Alfons? vroeg zij bezorgd.
- Dát 'n wilt hier nie wig, mevreiwe, antwoordde hij hees, met de hand op zijn
ingevallen borst kloppend.
Hij zag er nog erg bleek en mager uit, en zijn grote, donkere ogen hadden nog
steeds hun onheilspellend starende uitdrukking van verwilderde angst; en zoals hij
daar nu hijgend in zijn leunstoel zat, leek hij niets meer op een boer; hij had een
fijnbesneden aristocratisch gezicht, van een vreemd-ziekelijke, geraffineerde fijnheid,
als een schilder of een zanger met zijn lang-gegroeide haren en zijn spits-krullende,
donkere baard.
Zij bleven maar kort om hem niet te vermoeien; en buiten, op de drempel, zei de
barones tot Rozeke:
- Rozeke, gij zult wel moeten oppassen met uwe man.
Rozeke smolt in tranen.
- Ach Hiere, wa kan ik doen, mevreiwe! klaagde zij. -
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'k Geef ik hem alles woar da zijn herte noar lust, moar hij betert zeu troage.
- Gij moogt hem vooral niet laten werken, nog van heel de zomer niet.
- Hij 'n moe hij nie wirken, mevreiwe; hij 'n kan hij euk nie wirken. We zoeken
ons noar nen twiede knecht; moar 't zijn amoal greute onkosten, mevreiwe, en w'hén
al zuk 'n slecht joar g'had mee zijn ziekte.
- Daarvoor moet ge 't niet laten, Rozeke; als ge iets nodig hebt zijn wij daar om u
t' helpen.
Zij zochten naar een tweede knecht, naar een bekwame paardeknecht. Zij hadden
hem hoogst nodig. Reeds lag het vroege lentewerk dringend op de akker te wachten;
en met de merrie was het ook al weer mis, die moest stellig opnieuw naar de hengst
toe; maar goede paardeknechts zijn er schaars te vinden, voornamelijk in 't voorjaar
als reeds iedereen bezet is, en Alfons zat zich ganse dagen machteloos in zijn leunstoel
van ongeduld en ergernis op te vreten, omdat het hoe langer hoe dringender werd en
niemand zich kwam aanbieden. Het maakte hem ellendig en vertraagde zijn genezing;
en tot grote schrik van Rozeke sprak hij reeds van uit zijn hoek te komen en zelf
weer, zo goed en zo kwaad als het ging, te gaan ploegen en zaaien, en nog eens met
de merrie naar de hengst te gaan, toen Vaprijsken op een zondagochtend haastig van
de vroegmis thuiskwam en hem zei:
- Boas, as ge nou ne kier ne goeje peirdeknecht wilt hên, nou es er ienen te krijgen;
moar... hij 'n wilt hem nie prissenteren; ge moet 't hem zelve vroagen.
- Wie est 't? vroeg Alfons gretig.
- Ivo Smul.
- Ivo Smul? En hij weunt bij boer Kneuvels!
- Sedert iergisteren 'n weunt er hij nie mier bij. Hij es mee zijnen boer in ruzie
geslegen en wiggegoan. 't Spijt de bezinne genoeg.
Alfons, zijn grote, holle ogen strak voor zich gevestigd, zat roerloos te peinzen en
te staren. Rozeke was, bij 't horen van Smuls naam, schrikzwijgend achteruitgedeinsd.
Eensklaps keerde Alfons zich tot haar om.
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- Wa peist ge 'r van? vroeg hij.
- Lijk of ge wilt, antwoordde zij ontwijkend, met benauwde stem.
Zij durfde 't niet bepaald tegenwerken; zij kende hun nood en vreesde 't ergste
indien hij aan zijn dreigen gevolg gaf, van zelf weer aan het werk te gaan. Was het
reeds niet háár schuld geweest, dat hij in plaats van Smul op die akelige ochtend met
de merrie naar de hengstboer reed en er zijn zware ziekte bij had opgelopen! Neen
neen, zij durfde niet, 't mocht niet; maar... de komst van Smul op hun boerderij, in
hun dagelijks leven, zij gruwde en huiverde ervan; zij was er bang voor, als voor de
dood.
- Hawèl? drong hij aan, onder haar ontduikend antwoord en haar lang stilzwijgen
ongeduldig wordend.
- Hawèl lijk of ge wilt, herhaalde zij nog eens, hem bedroefd en bijna smekend
aankijkend.
- Lijk of ge wilt! Lijk of ge wilt! Dat 'n es gien antwoorde! 'k En wil ik niets! 'k
En zoek ik moar om wel te doen! barstte hij verwijtend-opgewonden uit. - Zeg liever:
leupt noar den duvel! as ge nie 'n wilt antwoorden!
Zij trok zich zwijgend, met tranen in de ogen, nog verder terug, terwijl Alfons,
boos en geprikkeld, zich opnieuw tot Vaprijsken wendde.
- Hèt ge 'r mee hem over gesproken? vroeg hij.
- Joa ik, boas.
- En hèt hij gezeid dat hij hier zoe wille komen?
- Joa hij, boas, as 't hem gevroagd wordt.
- En veur hoeveel in de moand? Hèt hij da nie gezeid?
- Vijfendertig fran, lijk of hij bij boer Kneuvels há.
- En verwacht hij antwoorde doarop?
- Joa en nien. Hij hè gezeid as hij van doage gien antwoord 'n ha, dat hij hem elders
gijnk verhuren.
Opnieuw keerde Alfons zich tot Rozeke om:
- Hawèl wa peist-er nou eigentlijk van? Zeg verdeke euk ne kier ou gedacht.
- Hawèl, joa joa, 't es goed, lijk of ge wilt, antwoordde zij als versuft, met hoge
kleur en op 't punt in tranen uit te barsten.
- Moar 'k en wil ik nièts, zeg ik ou! riep hij nijdig. - 'k
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Vroag ou joa of nie of 't ou gedacht es. Keunt-e doar nou nie op antwoorden?
- Hawèl joa 't dan, joa 't, 't ès mijn gedacht! stamelde zij bleek en bevend. Zij vond
het ontzettend dat juist zij het beslissend jawoord moest geven.
Weer keerde hij zich in zijn leunstoel tot Vaprijsken om:
- Al gezeid. Vaprijs jongen, goa gij were noar 't dorp en zegt hem dat hij hier
verhuurd es en dat hij hoe ier hoe liever zoe komen.
- Al gezeid boas.
Vaprijsken stak een pijp op en was buiten.
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XVIII
Reeds de volgende ochtend was Smul met pak en zak op 't boerderijtje. Kort en stug
groetend kwam hij binnen, vroeg waar zijn slaapplaats was, knikte goedkeurend toen
hij hoorde dat die op de zolder was boven de paardestal, droeg er met behulp van
Vaprijsken zijn goed heen en stond reeds vóór halfnegen in het keukentje werkklaar,
met gefronste wenkbrauwen vol aandacht luisterend naar de bevelen van zijn nieuwe
meester.
- Iest en veural de vlasgoard eggen en slepen, 't es doanig neudig, zei Alfons met
hese stem. - Vaprijs zal mee ou mee goan om ou te teugen woar dat hij licht.
Doarachter moên we malgré beginnen onz' eirdappels planten en oale voeren op de
kloaver.
Sprakeloos hoofdknikkend had Smul zich reeds omgekeerd om naar zijn werk te
gaan.
- Eet iest ulderen boterham, zei bedeesd Rozeke, terwijl ze haastig twee grote
koppen volschonk met koffie en een stapel dikke tarwe-smouterhammen voorsneed.
Zij sneed ook twee plakken zwart roggebrood en legde op ieder een zware snee spek.
Zij aten, haastig slikkend, zonder spreken, en slurpend van hun grote koppen.
Alfons, uitgeput door de inspanning van het bevelen-geven, zat af en toe hees in zijn
hoek te hoesten; Rozeke liep gejaagd en onthutst heen en weer. Zij voelde zich
plotseling als een vreemde in haar eigen huis; zij kon haast niet begrijpen dat die
man, die Smul, waar zij nog steeds zo heimelijk bang voor was, daar nu elke dag
vast zitten zou, dat hij zou delen in hun dagelijks leven, dat hij met hen zou opstaan
en zou slapen gaan, dat zij hem ieder ogenblik zou horen en zien. Het kwam haar
voor als iets onmogelijks, dat toch in geen geval lang duren kon, en 't was
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haar nu reeds een verbazing dat hij daar zo onbevangen en gewoon te eten en te
slurpen zat, terwijl het háár zo akelig bevreemdde en ontstelde; dat hij daar zat, aan
de tafel van zijn vroegere vijand, wiens vrouw hij als jong meisje hartstochtelijk
begeerd en met ruw geweld bijna genomen had. Doch alles ging zo doodgewoon en
zo natuurlijk alsof het nooit anders geweest was; hij vroeg ernstig en kalm onder het
haastig eten aan Alfons hoe dit en dat gedaan moest worden, waar hij 't een of 't ander
vinden kon: en van haar nam hij in 't geheel geen notitie, hield zich alsof hij haar
niet zag en alsof ze voor hem niet bestond. Zo gauw hij met zijn eten klaar was stapte
hij op, liep naar de paardestal, haalde de merrie uit en spande haar voor de driewielkar,
waarop hij met een forse til de zware horde laadde. En weg was hij, over de
boomgaard en door 't open hek, door Vaprijsken vergezeld. Alfons glimlachte
tevreden, hem met een goedkeurend hoofdgeknik naar Rozeke vanuit zijn hoek door
't raampje nakijkend.
- Dà es ne goên, zille! en ne rappen! Kijk ne kier die merrie goan! Hij 'n zal d'r
nie in sloap bij vallen, bij zijn wirk!
Hun vroegere ruzie scheen Alfons totaal vergeten, hij dacht er niet meer aan. Hij
zag enkel nog in Smul de knappe, flinke werker, die hen uit de nood kwam helpen.
Rozeke verademde. Misschien zou het toch beter gaan dan zij eerst dacht en
vreesde; maar zij voelde wel dat zij er nog aan wennen moest. Het was een vreemd
gevoel in haar; mengsel van hoop en vrees en ook van ontzag en een soort schaamte.
Waarom schaamte? Dat begreep ze zelf niet, maar voelde 't zo.
Even later op de dag, in de zachte, stille zonnewarmte van de heerlijke meiochtend,
liep Alfons, door belangstellende nieuwsgierigheid gedreven, eens tot aan de vlasaard,
waar Smul nu aan 't eggen was. - Hij zag hem komen van het verste eind over de
lange akker: de mooie merrie met trotsopgeheven hoofd flink-gelijkmatig in gestrekte
vlugge pas aanschrijdend, en daarachter op de platte horde Smul, fiks en wijdbeens
met de leidsels in de hand, telkens schuivend-
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glijdend in als 't ware wevende beweging over 't gladde, blonde land. Hij zag het
gespan komen, zienderogen vergrotend, stijgend als op een zachtglooiende heuvel
naar het middenpunt waar het veld ietwat hoger lag, en dan weer naar de laagte dalen,
de merrie snuivend, de horde schuivend, tot het heel aan 't ander uiteinde gekomen
was, waar Smul dan met een vlugge, zwierige zwaai horde en paard deed omkeren
en dadelijk weer, in flinke, forse gang, de akker opgolfde.
- Nondedzju! dà es ne wirkman! Den dienen kán watte! dacht Alfons met
onbedwingbare bewondering, alsof het nog de eerste maal was dat hij Smul zo aan
de arbeid zag. En lang nog bleef hij daar, op zijn stokje geleund, bewonderend staan
staren en waarderend genieten.
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XIX
Langzamerhand, met de rust en met de mooie dagen, werd Alfons beter; maar hij
was toch nog veel te zwak om te werken. Zolang hij kalm en rustig bleef, voelde hij
zich tamelijk goed, doch bij de minste inspanning begon hij weer te hijgen, te kuchen
en te hoesten en dagen lang waren er dan nodig om hem opnieuw op zijn verhaal te
brengen. 't Zal moeten slijten, had de dokter gezegd; en nu hij toch zulke goede hulp
had aan Smul en alles weer voorspoedig ging op 't hoevetje, nam hij zijn lot nogal
geduldig op.
Rozeke, van haar kant, was eindelijk ook aan de toestand gewend geraakt. De
vaste tegenwoordigheid van Smul kwam haar niet langer meer voor als een steeds
dreigend gevaar, alles bleef natuurlijk en gewoon zijn kalme gang gaan, hij poogde
zich geen rechten aan te matigen die hem niet toekwamen en ook met 't Geluw
Meuleken en met Vaprijsken verkeerde hij op goede voet; en weldra genoot ook
Rozeke iets van de rust en zekerheid, die door Smuls flinke en krachtige bekwaamheid
op Alfons' gemoed heilzaam werkte. Die rust en zekerheid waardeerde zij te meer
nu ze weer spoedig haar verlossing tegemoet zag. Evenmin als Alfons zou zij op 't
ogenblik in staat geweest zijn voor de eigenlijke zaken van de boerderij doelmatig
handelend op te treden en zo gebeurde het bijna vanzelf en onvermijdelijk dat alles
meer en meer door de sterke en actieve Smul bedisseld en beredderd werd.
In het begin kwam hij nog telkens aan Alfons vragen: - Baas, zouden we dit of
dat niet doen? Zou het geen tijd worden om hier- of daarmee te beginnen? Doch
Alfons was vanwege zijn ziekelijke toestand niet altijd op de hoogte om te beslissen
en zo kwam het meer dan eens voor dat hij zelf aan Smul moest vragen hoe die erover
dacht en wat hij zou
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aanraden te doen. Zo ging het toen het gras gemaaid moest worden en ook later toen
het tijd werd om het koren in te oogsten. Smul was het die besliste, die de maaiers
ging ontbieden en de nodige bevelen uitdeelde. Van 't paard trok Alfons zich helemaal
niets meer aan; dat was in Smuls handen en deze zou wellicht niet geduld hebben
dat een ander, zelfs de baas niet, zich er nog mee bemoeide. Hij was er weer mee bij
de hengst geweest, op een door hem alleen gunstig geacht ogenblik; en weldra leed
het geen twijfel meer, dat de merrie veulen droeg.
Maar nu gebeurde 't dat Smul, in zijn toenemende, algemene bazigheid, zich ook
met de koestal ging bemoeien, wat speciaal Vaprijskens werk was, en dit gaf
aanleiding tot wrijving en gekibbel, tussen de twee, tot nog toe goed met elkaar
omgaande knechts. Dat koestal-geharrewar werd nog ingewikkelder door een vage
naijver om 't Geluw Meuleken, waar zij allebei een beetje 't oog op hadden. Scherpe
woorden waren reeds een paar keer gewisseld; en eindelijk, op een middag, voor een
beuzelkwestie van al of niet te geven klaver, kwam het tot een plotselinge, woeste
vechtpartij. Geducht werd het veel zwakkere Vaprijsken afgeranseld, en kwam daarop
huilend en vloekend bij Alfons en bij Rozeke zijn aanklacht doen, gillend dat zij
tussen hem en Smul te kiezen hadden en dat hij wegging indien Smul nog langer
bleef. Groot was de plotselinge ontsteltenis van Alfons en van Rozeke! Wat moesten
ze doen? Zeker was Vaprijsken een uitmuntende stalknecht en moeilijk kon hij op
de hoeve gemist worden, maar onder de omstandigheden van het ogenblik kon Smul
dat nog veel minder en hun gedwongen keuze was niet twijfelachtig. Zij slaagden er
eindelijk in, met heel veel moeite, na smeken en vleien, om Vaprijsken te bedaren
en hem te doen blijven; maar dat was meteen de beslissende triomf voor Smul, die
vanaf dat ogenblik de onbetwiste opperbaas van de hoeve werd en er voortaan alles
naar zijn zin wist te doen.
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XX
De vijftiende augustus, op de dag van Onzelievevrouw, werd Rozekes tweede kind
geboren: een meisje. Hoe wonderbaar: het was dan toch precies uitgekomen zoals
Alfons het in zijn koorts gedroomd had; en 't kind werd ook onder de naam van Marie
gedoopt, ter ere van de Lievevrouw en ook omdat Alfons het in zijn ijlen zo genoemd
had.
Moeder Van Dalen en La, die meetje zou zijn, verbleven op het hoevetje de laatste
dagen vóór haar bevalling, en ook Rozekes vader en haar broeders kwamen, en weldra
verscheen ook de jonge barones, met mooie geschenken voor de moeder en het kind.
Rozeke had de laatste tijd haar lieve jonkvrouw, zoals zij haar nog altijd noemde,
maar zelden meer gezien; ook zij verwachtte haar eersteling tegen de winter en samen
hielden zij nu lange en vertrouwelijke moederpraatjes. De maatschappelijke kloof
was even door overeenkomst van zorgen, liefde en gevaren tussen hen gedempt, zij
waren niets meer dan twee liefhebbende vrouwen en vertederde moeders, de ene
reeds ervaren en de andere nog vol van 't onbekende, maar met gelijkkloppende
harten alle twee. De jonge barones leefde nog steeds in de verrukking van haar zalig,
onverdeeld geluk; en ook Rozeke zag nu meer en meer een blijde toekomst tegemoet,
want Alfons werd met de dag sterker en zijn gezondheid beter. Hij hoestte bijna niet
meer en kon reeds, zonder zich te vermoeien, halve dagen op de akker blijven.
De jonge barones vertelde van haar man. Hij was op 't ogenblik in Frankrijk, met
zijn automobiel, naar de grote wedrennen. Niet dat hij zelf daar nog aan meedeed; 't
was veel te gevaarlijk en hij had haar en ook haar ouders moeten beloven nooit in
snelheidsritten meer mee te rennen; maar hij stelde er nog steeds zoveel belang in
en dat genoegen
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gunde zij hem gaarne. En zij vertelde ook aan Rozeke dat zij nu een heel mooi huis
hadden in Brussel, vlak naast het huis van haar vader, waar zij 's winters zouden
wonen en waar ook hun eerste kindje zou geboren worden. Rozeke moest er haar
later eens met Alfons komen opzoeken, als zij haar kindje had.
Rozekes moeder, die 't gesprek bijwoonde en de uitnodiging hoorde, kwam, op
enigszins misnoegde toon, met een bezwaar in 't midden:
- 'n Vroag gij heur moar nie te vele, mevreiwe. Nen boer en 'n boerinne moên op
ulder hof blijven; anders spelen knechten en meissens den boas!
Zij doelde op Smul, wiens misplaatst bazig optreden haar reeds vanaf het eerste
ogenblik geërgerd had. Maar Rozeke, die de toespeling dadelijk vatte, meende zich
te moeten verontschuldigen:
Wa moeste we doen, moeder; we zaten doar alle twieë lijk lam? We mochten nog
heul blije zijn da w' hem hân.
Tuttuttut! Al wa konten! riep moeder met boerse ruwheid, zonder zich aan de
voorname tegenwoordigheid te storen! - Nen boas es nen boas en ne knecht moe ne
knecht blijven, of anders 'n deugt het niet. Mijne man hè euk dikkels ziek geweest
en ik hè zeven kinders g'had: moar ne knecht of 'n meissen 'n hân verdeke! nie moeten
proberen van in ònz' ploatse boas of bezinne te spelen! Ze zoên rap op stroate gevlogen
hên! Voader gijnk wirken zeu lank of dat hij op zijn bienen kon stoan en den uchtijnk
dat-e gij geboren zijt hé 'k nog onz' koe gemolken. Tuttuttut! Al wa konten, zeg ik.
Ha joa moar, moeder, wie zoe 't anders gedoan hen? Ge 'n hadt gulder giene knecht
of gien meissen, weerlegde Rozeke.
De jonge barones, die van de ganse toedracht niets begreep, zette verwonderde
ogen op.
- Waarvan is er kwestie? vroeg zij eindelijk.
Moeder en Rozeke vertelden 't haar om de beurt, ieder op haar manier, Rozeke
even boos omdat moeder zo beslist sprak over iets waar zij eigenlijk veel te weinig
van af wist. De barones keek Rozeke met ernstige, bijna afkeurende
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ogen aan.
- O, Rozeke, ge zult toch nooit...
Zij kon haar zin niet voltooien, zó hartstochtelijk viel Rozeke haar in de rede:
- Ha moar mevreiwe toch! Wa peist-e gij toch wel van mij?
Zij was niet in staat haar ontroering te beheersen, zij barstte plotseling in
overstelpende tranen uit, zwak nog na haar laatste kinderbed, en verweet scherp haar
moeder dat zij haar een onverdiende, slechte naam gaf.
De jonge barones legde zacht haar hand op Rozekes schouder en bracht haar zoet
sussend tot bedaren. Wel neen, wel neen, niemand had iets verkeerds bedoeld, zij
had alleen maar willen waarschuwen. Zij waren gelukkig alle twee en moesten hun
geluk steeds waardig blijven.
Nog even snikte Rozeke, met droog-hikkende stem:
- Onze lieven Hiere weet da 'k moar iene weins op de weireld 'n hè: da Alfons
were stirk en gezond genoeg zoe meuge worden om den anderen te keune missen.
Ik 'n hè hem nie gevroagd; ík... zoe hem veel liever... noeit op ons hof genomen hên...
't Es Alfons zelve die 't gewild hèt. Hij... hij... hij hè mij gedwongen hem te nemen...
Zij droogde haar laatste tranen af en alle drie zwegen. Alfons kwam daar, over de
zonneglinsterende boomgaard, glimlachend, met zijn spade op de schouder. Hij was
nog wel zeer mager, met ingezakte borst en hoge schouders, maar zijn gelaatskleur
was gezonder en de uitdrukking van zijn zacht-donkere ogen opgeruimd en levendig.
- Hoe vindt g' onz' jonge dochter, mevreiwe? vroeg hij aan de jonge barones; en
toen zij hem vriendelijk had gelukgewenst met het kind keek hij even, als onthutst,
naar haar eigen zwaargeworden figuur en ging bedeesd en gegeneerd-stilzwijgend
zitten.
Daarbuiten op de boomgaard, galmde plotseling luid zweep-geklap en klonk de
ruwe stem van Smul, die een bevel schreeuwde. Zij keken door het raampje en zagen
hem met een hoge vracht goudgeel koren opgereden komen. Met gestrekte spieren
trok de zware, bruine merrie, al haar krachten inspannend om de wagen door de
mulle grond tot vóór
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de schuur te halen. Rukkend en schreeuwend hing Smul aan de leidsels en Vaprijsken
hield, duwend met een lange vork, de ietwat scheef geschokte lading in het evenwicht.
Moeder Van Dalen, de wenkbrauwen gefronst, bromde, met van moeilijk
ingehouden toorn bevende stem:
- Es da nou 'n vrecht veur 'n bieste die veulen ìn hêt! 'k En weet toch nie wat da
ge peist, Fons, da g'hem da nie verbiedt!
Alfons schudde zijn hoofd en antwoordde:
- 't Es wa vele; moar 't en es gelukkig moar veur 'n klein eindsjen en hij doet 't
toch om wel te doen. Hij es schouw veur onweer en hij hoast hem binnen mee 't
loaste van den oest.
Moeder zei niets meer en ging hoofdschuddend weg. Rozeke zat starend, met
tedere ogen, te kijken naar haar jongste kind in 't wiegje en de barones gaf een tikje
met de punt van haar schoen aan Gessler, die vóór haar, voeten lag, en stond op. Zij
duwde met haar zachte vingeren twee kleine kuiltjes in de mollige wangen van het
slapend wichtje, glimlachte het teder toe en keerde zich zuchtend, met liefdetranen
in de ogen om.
- Tegen wannier verwacht ge 't ouwe, mevreiwe? durfde Rozeke haar fluisterend
op de drempel vragen.
- Ik denk einde december, antwoordde stil de barones, zacht kleurend.
- En wa moet 't zijn? glimlachte Rozeken, - 'n jongentsjen of 'n meisken?
Al wat de lieve Heer verleent zal welkom zijn, Rozeke, maar wij hopen een jongen.
'k Zal d'r veure lezen, mevreiwe, beloofde Rozeke met ontroerde vroomheid.
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XXI
Alweer werden de dagen korter en de bladeren begonnen bruin en geel en rood te
kleuren op de kruinen van de bomen; alweer zaten de donkere zwaluwtjes met witte
borstjes stil kwetterend als kleine lijkbidders in lange, onbeweeglijke rijen op de
kroonlijst van het huis en van de stallen, geduldig wachtend op 't mysterieuze sein
van verre aftocht naar het zuiden; alweer kwamen de trage, logge, zwarte benden
raven, droef krassend in de kil-grijze, mistige lucht, over de naakte akkers zwerven.
De winter naderde, als een té wel bekende oude gast, met triestig gezicht en
zwartgallig gemoed. De zonnige vreugde stierf in grijze droefheid om hem heen, en
't was of hij de mensen vóór zich wegjoeg: zij vluchtten met opgetrokken schouders
in hun donkere huisjes en kropen er rillend om het knappend, rood-opflakkerend
haardvuur. Alfons was een van de eersten, die voor de oude barre grijsaard huiverend
in de hoek kroop. Het was of al 't herleven van de lange, schone, warme zomer allengs
in hem uitdoofde en wegstierf en of hij langzaam aan verstijven zou, rillend met
angstige ogen en hoogopgetrok-ken knieën bij de haard.
Hij wist niet wat hij had, hij klaagde niet en leed niet, maar weer was hij aan 't
hoesten en aan 't kuchen; en alleen 't gezicht van de grijze, stille, kille lucht daarbuiten
boezemde hem een soort van angst en afkeer in, alsof daar ergens een gevaarlijke,
verscholen vijand zat, die op hem loerde. Zijn grote donkere ogen staarden soms als
in verwildering door de kleine, grijsgroenachtige ruitjes, zijn wangen werden opnieuw
bleek en ingevallen, zijn magere handen schenen zich uit te lengen en als 't ware
doorschijnend te worden, licht bevend uitgestrekt als ze daar lagen op zijn magere,
knokkelige knieën. Zelden had hij eetlust, en ganse dagen,
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zonder iets uit te voeren, voelde hij zich zwak en moe als na langdurige, afmattende
arbeid. - Toen zat hij stil te hijgen en in dat hijgen hoorde men voortdurend iets hees
en fijn piepen, alsof er in zijn binnenste een klein, benauwd beestje gevangen zat,
dat vruchteloze pogingen aanwendde om te ontsnappen.
En weer ook leefde Rozeke in kommer en in angst. Zij voelde aanhoudend de
zwevende dreiging van een ramp, die plotseling zou kunnen uitbarsten. - Loat ons
liever den dokteur nog ne kier hoalen, smeekte zij telkens, om tenminste uit haar
kwellende onzekerheid te geraken; maar hij wilde niet, er scheelde hem immers niets,
hij had geen enkele onvoorzichtigheid begaan, geen kou gevat, niets; hij hoestte
alleen maar wat en 't was de winter die in hem zat; niets anders dan de winter en met
de eerste schone dagen zou hij, als de vogels en de bloemen, weer naar buiten komen.
Maar zij lagen nog zo ver in het verschiet, de eerste schone dagen; en 't waren
vooreerst koude ijsbloemen, die op de vensterramen bloeiden en 't waren dikke, witte
sneeuwka-pellen, die in de bladerloze boomgaard fladderden. De barre, grijze
winterman was overal, en in alle stille boerderijen van het alom besneeuwde land
hield hij de huiverige mensen van de verdere wereld afgezonderd. De mensen leefden
in het huiselijk familiegroepje hun beperkt bestaan; en lief en leed van meesters en
dienstboden bleef in de lange wintereen-zaamheid binnen de nauwe, warme muren
opgesloten.
Enkele dagen vóór nieuwjaar ontving Rozeke met de post een mooi gedrukt kaartje
in een fijne enveloppe. De jonge barones had een zoontje; dat was een zegen. Rozeke
verblijdde er zich in als in eigen geluk, als in een straal van hoop en verlichting over
haar eigen kwellend leed van 't ogenblik.
Maar helaas!... Hààr zou de sombere winterman nog wreed beproeven.
Op een ochtend bleef Alfons langer dan gewoonlijk te bed liggen. Hij was nooit
vroeg de laatste weken; vooral gedurende de eerste uren van de dag voelde hij zich
zo moe en afgemat en hoestte, tijden lang. Maar 't werd acht uur, halfnegen, en
Rozeke had in de keuken 't lampje uitgeblazen en
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zag, onder het aankleden van Hilairken en 't verzorgen van Marietje, de late ochtend
triestig grauwen op de boomgaard, waar het Geluw Meuleken met twee volle emmers
uit de stal kwam, en nog steeds was hij niet op en hoorde zij hem niet bewegen. Zijn
koffie stond reeds klaar en hij zou koud en bitter worden; en de dungesneden
tarweboterhammetjes zouden liggen uit te drogen op het bord. Zij liet haar kinderen
even in de steek en ging eens op het stenen trapje van de voutekamer luisteren:
- Alfons! riep ze, - 't es al over half negen en ouë kàffee zal slecht worden. Zoe-je
nie opstoan?
Een dof en zwak gekreun klonk haar uit het halfdonker kamertje als antwoord
tegen. Zij schrikte hevig, holde de drie stenen treden van de voute op, en stond vóór
't lage bed:
- Scheelt er iets, Alfons? Zij-je nie wel?
Eensklaps, in het schemerduister, zag zij iets zwarts, een brede donkere vlek, vlak
naast zijn hoofd op 't grijze kussen. Instinctmatig stak zij er de hand naar uit, voelde
iets akelig lauw-kleverigs, begreep als door een gruwelintuïtie, wat het was. Zij vloog
naar 't raampje, rukte 't blind weg, ontwaarde een donkerrode kleur aan haar
vingertoppen, keek schokkend om en zag hem liggen in zijn bloed op 't kussen, 't
gezicht wasgeel, de oogleden dicht, leiblauw als van een dode. Zij vloog de trappen
af, huilde, schreeuwde om hulp, schreeuwend het woord, het gruwelijk schorre woord:
‘bloed! bloed! bloed!’ schreeuwend met uitgepuilde ogen, hollend heen en weer als
een krankzinnige, tot zij op het Geluw Meuleken en op Vaprijsken stootte en duizelend
voor hun voeten in elkaar stortte.
Alfons had bloed opgegeven! - Toen de dokter, in allerhaast door Smul te paard
gehaald, op het hoevetje aankwam, was de zieke weer wat bijgekomen en lag kalm,
bleek en roerloos als een lijk, op het bebloede hoofdkussen.
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XXII
De eerste rimpels van zorg en vroegtijdig verflensen groefden zich gedurende die
droeve winter onuitwisbaar op Ro-zekes eertijds zo fris en zacht gelaat. Zij werd
mager, haar ronde borst verslapte, haar rug werd gebogen en haar schouders zakten.
Een bestendige uitdrukking van angst lag diep en schuw in 't helderblauwe van haar
ogen en om de hoeken trokken zich haar oogleden omlaag, alsof zij, zwaar van
droefheid, dreigden dicht te zullen vallen.
Zorgen, zorgen en nóg zorgen... aldoor zwaar-drukkende zorgen! - De crisis was
voorbij, hij was weer op de been en zat in 't hoekje van de haard, maar onbekwaam
met iets zich te bemoeien, levend als een teer, ziekelijk plantje in een warme broeikas.
Hij was lastig en chagrijnig, hij en haar beide kinderen namen al haar tijd in beslag,
eisten al haar zorg van ieder ogenblik, en het ganse beheer en bedrijf van de boerderij
moest aan de welwillende hulp en werkzaamheid van Smul, van 't Geluw Meuleken
en van Vaprijsken worden overgelaten. In het begin kwam moeder; en ook haar
vader, haar zuster en broeders kwamen om de beurt; doch wat baatte het? Zij konden
nooit langer dan een paar dagen blijven, en 't gaf ook dadelijk aanleiding tot wrijving
en gekibbel, niet alleen met Smul, maar ook nog met het Geluw Meuleken en met
Vaprijsken, die allen veel voor Alfons en voor Rozeke over hadden, maar dreigden
weg te gaan indien zij gedwongen werden aan vreemdelingen, zoals zij Rozekes
ouders en familieleden noemden - te gehoorzamen.
- Hawèl, loat ze goan en neemt er ander! had moeder Van Dalen reeds meer dan
eens nijdig uitgeroepen. Maar wanhopig haalde Rozeke de schouders op: moeder
leek wel gek haar zulke raad te willen geven. Wat zou ze, wat kon ze, geboeid en
gekneld als ze daar zat, met nieuwe, onbekende
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dienstboden aanvangen? Zij begon weldra moeders komst eerder te vrezen dan te
verlangen; en alles ging zijn gang zo goed en zo kwaad als het kon, en Rozeke zuchtte
en weende en legde zich machteloos bij de ellendige toestand neer.
De lente naderde nog eens en met de eerste schone dagen kwam weer de drukte
van 't werk op de akker.
Moeder was boos geworden omdat Rozeke naar haar zin niet handelde en zette
haast geen voet meer op de hoeve. Ook Vader kwam er nog maar zelden en La en
haar broeders hadden 't nu op Van Dalens eigen boerderijtje druk genoeg. De dokter
had uitdrukkelijk aan Alfons verboden zich voorlopig met iets te bemoeien en nog
eens kon Rozeke niet anders dan Smul en Vaprijsken volle vrijheid van handelen
geven. Zij riep hen bij elkaar en smeekte hen met tranen in de ogen haar te willen
blijven helpen. Zij beloofden 't en hielden ook trouw hun woord. Zij werkten als voor
eigen, maar regeerden ook als eigen goed wat hun was toevertrouwd. Vooral Smul.
Die was dè echte baas geworden, aan wie zelfs Vaprijsken, na de ranselpartij van 't
vorig jaar, als een onderdaan gehoorzaamde. Smul besliste, beval, eiste van de anderen
de slaafse uitvoering van zijn bevelen. Wel poogde Rozeke soms haar prestige van
bazin nog te doen gelden, maar zij voelde zich nog steeds zo heimelijk bang voor
hem; en bij de minste opmerking keek hij haar aan, zó vrijpostig en brutaal, dat de
woorden in haar mond versteven, terwijl zij, telkens kleurend als van schaamte,
dadelijk de blik ten gronde sloeg. En toch... sommige dingen kon noch mocht zij zo
niet blijven dulden: op een namiddag, tegen avond, had zij Smul, bijna op heterdaad,
betrapt met 't Geluw Meuleken in de hooischuur. Zij waren haastig van elkaar gegaan
bij haar plotseling verschijnen en die dag had ze geen gelegenheid meer gehad hèm
het gebeurde te verwijten; - zij wist ook nog niet zeker of zij wel gedurfd zou hebben
-maar het Geluw Meuleken had ze duchtig onder handen willen nemen; en 't Geluw
Meuleken, die vroeger zo beleefd en nederig was, had ook eensklaps brutaal en
onbeschaamd geantwoord; en met wanhoop had Rozeke begrepen dat ze tegen de
toestand niet opkon en dat ze zich nog mocht ge-
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lukkig achten wanneer ze slechts maar alles deden wat hun beliefde, zonder haar
verder in de steek te laten.
Steeds dringender had zij behoefte aan steun, aan hulp, aan iets goeds en
vriendelijks, dat haar wat op kon beuren; en met het vurigste verlangen zag zij uit
naar de komst van de jonge barones, die van haar droevige toestand op de hoogte
was en beloofd had haar zeer spoedig na hun intrek op 't kasteel te komen opzoeken.
En op een middag kwam zij, schitterend mooi van gezondheid en van moederlijk
geluk, met haar zoontje in een sneeuwwit wagentje, dat door een jonge, kloeke, frisse
min in lange, wijde mantel en witte muts met enorme brede en lange, wit-en-zwart
geruite, op de rug hangende linten, werd geduwd. Rozeke, weemoedig gestemd door
al haar eigen zo zwaar contrasterende droefheid, begon dadelijk bij 't eerste zicht,
overvloedig te schreien, terwijl zij, als in een vurig, zwijgend smeken, herhaaldelijk
de hand van haar voorname vriendin en weldoenster kuste. Toen keek zij naar het
kindje in de wieg en sloeg, nu schreiend van emotie en bewondering, de handen in
elkaar.
- Azeu 'n scheun kind, mevreiwe! Azeu 'n scheun ijngelke van 'n kind! herhaalde
zij met bibberende stem.
- Nietwaar! riep trots de jonge moeder. Maar zij voelde dat haar te rijk geluk het
arme boerevrouwtje leed moest doen en vroeg haar met bezorgd gezicht hoe 't met
Alfons gesteld was en of zij hem kon zien.
- Kom binnen, mevreiwe, riep Rozeke; en zij wilde ook de min met het wagentje
doen binnenkomen. Maar de jonge barones sprak met schielijke angst enkele haastige
woorden in 't Frans tot de min, die dadelijk met het wagentje omdraaide en onder de
bomen heen en weer ging rijden, terwijl de barones Rozeke in 't woonhuis volgde.
Alfons voelde zich de laatste dagen weer wat beter. Hij had haar door het raam
gezien en horen binnenkomen en hij was uit zijn leunstoel opgestaan, angstwekkend
bleek en mager, met grote, vreemd glinsterende ogen en een zonderlinge, gepijnigde
glimlach op zijn blauwachtige lippen. Een grote, zwartwollen bouffante was dubbel
om zijn ontvleesde hals geslagen en zijn stem klonk hol en hees als kwam zij uit een
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kelder, toen hij de bezoekster welkom heette en verzocht om te gaan zitten.
De jonge vrouw voelde zich plotseling door 't diepste medelijden aangegrepen.
Zij had niet gedacht dat het zó erg was met hem; zij schrikte van zijn uiterlijk en had
alle moeite om die akelige indruk te verbergen.
- Hoe vindt g' hem, mevreiwe?... alwere veel beter, e-woar, nou dat de scheune
doagen beginnen te komen? vroeg Ro-zeke gemaakt opgewekt, als wilde zij niet
alleen hèm, maar ook nog zichzelf met een bedrieglijke illusie troosten.
- Zeker, zeker, antwoordde machinaal de barones, terwijl het in haar keel kropte
van meelijdende droefheid.
Alfons kuchte even, heel zacht en heel voorzichtig, als was hij bang voor een
geduchte hoestbui en zijn bleke lippen glimlachten met inspanning, terwijl zijn hese
stem op bijna fluisterende toon zei:
- As 't moar 'n beetse goe weer 'n blijft, mevreiwe; as ik moar were buiten in de
zonne kan goan zitten. 't Es toch zeu triestig, altijd in huis.
Zijn mooie donkere ogen, die haar week en vriendelijk in vreemde schittering
toelachten, omsluierden zich plotseling als 't ware met een floers van wanhopige
droefheid en hij sloeg ze neer ten gronde als wou hij zijn diepe smart niet laten
merken, Maar zij hadden 't gezien en innig gevoeld alle twee en Rozeke keerde zich
eensklaps naar het raampje om met trillende lippen, terwijl de jonge barones iets als
een ijskoude stilte in haar binnenste voelde neerzijgen. Zij peilde plotseling de diepte
van een onuitsprekelijke levenssmart vlak naast haar eigen jong en fris geluk en 't
huiverde in haar van medelijden en van angst, terwijl haar ogen even als verstard
gevestigd bleven op het gelouterd en nobel gezicht van die jonge man, zoals hij daar
uitgeput en hijgend in zijn stoel zat neergezakt, zo duidelijk omvademd reeds door
de sombere schim van de dood.
Zij stond op en nam afscheid. Ook hij wou opstaan, om haar te begroeten, maar
zij verzocht hem dringend stil te blijven zitten; en aan de deur keek zij nog eens,
bijna moederlijk, naar hem om en knikte hem ontroerd en vriendelijk toe, terwijl het
witte wagentje met haar kind in feestelijke zonne-
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glinstering, onder de witte en roze bloemenkruinen van de boomgaard, vol wemelende
licht- en schaduwlovertjes, over het heldergroene gras tot haar genaderd kwam.
O! Dat contrast! Die komende, bloeiende frisheid en blijheid van zonnelicht en
levenslente in al 't verjongde en uitbundige feestgetij van de herlevende natuur,... en
dáár die bleke uitgemergelde gestalte, als een geraamte in 't donkere van zijn kleren
en in 't schemerduister van het laaggebalkt en zwartgerookte keukentje!...
Buiten nam zij Rozeke apart en zei:
- Hij is wel ziek, erg ziek, Rozeke; maar misschien is hij nog te redden. Luister,
ik heb daar iets bedacht. In 't Zuiden, daar waar wij op onze huwelijksreis geweest
zijn, bestaan er streken waar de longlijders genezen. Daar moet hij naar toe. Hij mag
hier de volgende winter niet doorbrengen; hij zou ook niet kunnen. Met november
gaan wij weer naar 't Zuiden, voor een lange tijd. Hij mag met ons meereizen en wij
zullen hem daar enige maanden doen verplegen. Wie weet, het is misschien nog niet
te laat. Misschien komt hij gezond en sterk bij u terug.
Onthutst keek Rozeke haar weldoenster aan. Zij begreep niet, zij geloofde niet,
alles verwarde in haar hoofd. Zij begreep alleen maar dat hij maanden lang van haar
weg zou gaan; en 't was voor haar of men hem dood uit 't huis zou dragen.
- O, mevreiwe, dat 'n es nie meugelijk! Hij 'n kan hij hier nie wig! Hij 'n zal hij
nie willen! riep ze, schor van angst.
- Wat zoudt ge verkiezen, Rozeke, hem hier bijna met zekerheid te zien sterven,
of ginder nog de kans op een mogelijke genezing te wagen? vroeg de barones met
droef-ernstig gelaat.
Rozeke stond even sprakeloos, met strakke, vochtig schitterende ogen van
kwellende ontroering. Zij wist niet, begreep niet; zij was bang, zij was verbouwereerd;
het was te ver, zij kon er zich de werkelijkheid niet van voorstellen. En hoe moest
het op de boerderij ook gaan als hij eenmaal weg was? - Och neen, het kon niet, het
zou ook niet gebeuren; de jonge barones stelde dat maar voor om iets te zeggen, om
haar wat te troosten. Maar zij voelde zich helemaal niet ge-
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troost en vertwijfelend schudde zij het hoofd als voor een onoplosbaar raadsel, terwijl
zij, toch werktuiglijk dankend, haar weldoenster met het schitterend-blank
kinderwagentje en de prachtig getooide min tot aan 't hekje vergezelde...
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XXIII
Kalm, zonder gebeurtenissen, ging de zomer voorbij. Met de schone lange dagen
voelde Alfons zich weer veel beter en hij kon buiten zitten vóór het huis in de schaduw
of langzaam slenteren in de zon, over de wegen van zijn akker. - Maar niet zo gauw
kwamen de kortere dagen en de langere, dauw-vochtige nachten, of weer bleef hij
instinctmatig binnen, als voelde hij zich door een gevreesde en geheime vijand
achtervolgd.
Op een ochtend in de laatste dagen van oktober kwam de barones hem met de
dorpsgeneesheer in haar rijtuig nog eens opzoeken. Dat was een afgesproken, bijna
plechtig bezoek; en dadelijk begon de dokter over het heilzaam verblijf in het Zuiden,
het enige redmiddel voor kwalen als die waaronder Alfons kwijnde.
Met grote, holle ogen van twijfel en angst zat de zieke in zijn leunstoel bij de haard
te luisteren en te beven; en ook Rozeke zuchtte en beefde, als voor een grote ramp
waaraan zij beiden haast niet meer ontsnappen konden. De ganse zomer had het hun
als een dreiging boven 't hoofd gehangen: en nu de barones er zo beslist weer over
begon, gesteund ditmaal door het gezag van de dokter, zagen zij aan de gevreesde
noodzakelijkheid geen ontkomen meer. Zij beschouwden het beiden als een niet te
ontwijken dwangplicht, als iets dat hun, wel goed bedoeld, maar toch huns ondanks,
werd opgelegd en waaraan ze zich te onderwerpen hadden, omdat de jonge vrouw
hun meesteres en zij haar nederige onderdanen waren.
- Och, as 't het absoluut moet, mevreiwe, zuchtte hij: - ge zij gulder onz' miesters
en we moeten wij g'heurzoamen, e-woar?... Moar al da wirk hier!... en de aurrie die
fe noaste moand moe veulenen!...
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- Maar hoe is 't toch mogelijk, Alfons! riep zij geërgerd. - Ik wil u toch niet dwingen
en ik doe het waarlijk niet voor mijn plezier. Ik doe het maar om u te genezen, omdat
ik weet dat gij anders niet meer kunt genezen.
Hij glimlachte gepijnigd en zijn grote, holle lijdersogen keken haar even dankbaar
aan.
- 'k Weet het, mevreiwe; 'k weet hoe goed da ge veur ons zijt, verontschuldigde
hij zich; - moar 'k vrieze dat 't hier slecht zal goan op 't hof, mevreiwe, as ik hier in
zeu lank nie 'n ben.
- 't Moe nóú wel goan; ge 'n keun gij nou toch euk nie wirken, kwam de dorpsdokter
in 't midden.
- Nien ik menier den dokteur, 'k en kan nie wirken, moar 't es toch zulk 'n greut
verschil as ze weten dat den boas op 't hof es, zelfs al 'n kan hij nie wirken, antwoordde
de zieke met triestige glimlach.
Maar 't was besloten, zij voelden beiden dat 't besloten was en dat het zou gebeuren.
En zij stribbelden niet langer tegen; een vage, verre hoop verzachtte hun tegenzin
en zij vroegen wat zij al doen moesten, hoe hij daar komen zou, hoe ver hij reizen
moest, waar hij eten en slapen zou, hoe lang het duren moest eer Rozeke van hem
tijding kreeg als hij eenmaal vertrokken was.
- Laat dat alles aan mij maar over; hij reist met ons mee en wij zullen voor alles
zorgen, zei de barones.
- Moar hij 'n hè hij gien klieren, mevreiwe, om ginter bij al da rijk volk te zijn!
En wa moet hij ginter klappen? Hij 'n kent hij gien Frans! zei Rozeke bezwaard.
- Laat dat alles maar aan mij over en ik verzeker u dat hij niets te kort zal hebben,
herhaalde de barones. - Ik heb er naar ginder al over geschreven. Hij zal er bij een
Hollandse familie komen, die ook heel goed Vlaams verstaat en als een kind des
huizes hem zal ontvangen.
Zij zwegen. - Sterker werd de vage hoop en de tegenzin verzwakte. Hun angst
voor 't onbekende was zo groot niet meer en zij luisterden met ontroerde belangstelling
naar de verhalen van de barones en van de dokter, die daar ook geweest was, over
de prachtige natuur van bossen en bergen, over de warme zon die er ganse dagen
aan de blauwe hemel
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stond, over de bloemen en vruchten, die er de ganse winter, schoner en rijker dan
hier in de zomer, bloeiden en tierden. Het was er werkelijk een Aards Paradijs, zoals
de oude schoolmeester het opgetogen noemde, en de dokter schudde plotseling het
hoofd en lachte:
- 'k Weinsche dat er mij euk iemand op zuk 'n plezierreis-ken trekteerde. Ze zoên
't mij gien twie kiers moete vroagen; 't zoe wa beter zijn dan hier heul de winter in
kouwe regen, ijs of sneeuwe te zitten.
Zij waren overtuigd en gewonnen. Zij lachten ook, eindelijk verzoend met het
gevreesde denkbeeld; en inniger glansde de hoop op de toekomst, als een
zacht-strelend licht van nog mogelijke herleving en geluk.
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XXIV
De vijftiende november was de vastgestelde dag voor het vertrek. Rozekes ouders,
vooral haar moeder, die eerst erg het plan afkeurde, hadden er zich eindelijk bij
neergelegd en waren reeds sinds de vorige avond op het boerderijtje, waar zij de
laatste maanden, na het geschil ter wille van Smul, haast niet meer kwamen; en vroeg
in de ochtend verschenen ook Rozekes broeders en haar zuster La.
Om negen uur kwam een rijtuig van 't kasteel Alf ons afhalen. Rozeke zou hem
tot aan het naastgelegen, klein station vergezellen waar zij de baronsfamilie zouden
vinden.
Het was een drukte en een emotie voor de ganse buurt. Boer Lauwe en zijn gezin,
die zij anders maar weinig zagen, de mensen uit het werkmanshuisje vlak daarover,
en nog veel anderen uit de omtrek, kwamen op het boerderijtje of stonden wachtend
bij het hek te kijken. Van vóór halfnegen was boer Dons er met zijn vrouw; en weldra
verscheen ook de nieuwsgierige oude schoolmeester, die weer eens de goede
gelegenheid te baat nam om over zijn nog niet verkregen pensioenverhoging te
spreken en ook hoopte nu en dan van Alfons een prentbriefkaart uit het verre
wonderland te ontvangen. Alfons verscheen, versuft door al die drukte, bijna gekleed
als een heer, met een rond zwart hoedje en een lange, warme winterjas. Dat waren
al geschenken van de jonge barones en de buren voelden wel een beetje jaloezie. Zij
hadden geen flauw begrip waar Alfons naartoe ging, maar zij beschouwden 't allen
als een soort plezierreisje, als een rijkemensen-gril, bijna bespottelijk voor een boer.
Zijn koffertje werd opgeladen en hij steeg met Rozeke in 't mooie rijtuig. Zijn
kinderen had hij nog eens voor het laatst gezoend en die keken hem nu door het
kleingeruite raampje na: Hilairken recht overeind, met grote ogen van

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

199
verwondering op een tafel, Marietje met een ‘tsjoezeken’1 in de mond op de arm van
La, die met een vuurrood gezicht stond te schreien. Ook moeder schreide, midden
in een troep nieuwsgierigen, de dikke wangen vettig glimmend, met korte
zenuwschokjes van haar puntig-rond buikje: en vader stond daar stil-bedroefd naast,
zijn beide ogen dof en doods nu, 't gelaat haast zonder uitdrukking.
De oude schoolmeester kwam plechtig Alfons' hand in 't rijtuig drukken en nam
zijn hoed voor hem af, als voor een heer. Alfons, bleek, gejaagd, met een strakke
glimlach op de bleke lippen, dankte de meester voor zijn vriendelijke belangstelling
en drukte ook de hand van de oude boer Dons, die bij het rijtuig stond te roepen en
te schetteren. Toen riep hij Smul, Vaprijsken en het Geluw Meuleken bij zich en
deelde hun nog eens zijn laatste bevelen uit, erbijvoegend dat hij trouwens niet lang
weg zou blijven. Dit laatste stond muurvast in zijn hoofd en had hem ten slotte beslist
met de verre reis verzoend. Hij zoù gaan, aangezien allen het goed voor hem achtten
en wilden, maar hij moest zich dadelijk ginds beter voelen, of hij keerde terug. De
barones had hem trouwens zijn reisbiljet laten zien, dat meteen een retourbiljet was,
geldig voor drie maanden, en dat stelde hem gerust. Wat geldig was voor drie maanden
was ook geldig voor drie weken en nog minder, en daarmee wist hij genoeg. Hij zei
het nog eens, glimlachend, maar met nadruk, opdat Smul en de anderen het goed
zouden horen en onthouden: ‘meschien ben ik hier te noaste week al were!’
Vaprijsken en het Geluw Meuleken knikten onderdanig met het hoofd, begrijpend
wat hij zeggen wilde; Smul, integendeel, slechts even knippend met de ogen, bleef
stug en sprakeloos als een bruut, zonder zijn stuurse blik tot zijn baas op te slaan.
Maar de oude schoolmeester kwam deftig weer in 't midden, verzekerend dat het
geen twijfel leed of Alfons mocht gerust van huis weggaan, terwijl eenieder hier
getrouw zijn plicht betrachten zou; en de oude, kluchtige boer Dons gooide 't op een
grapje:
- Hawèl joa! schreeuwde hij, - en as ge begint te voelen da

1

Dotje.
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z' ou hier neudig hèn, ge schiet ou weer op de vapeur en ge komt thuis gevlogen lijk
'n zwoaluw!
Allen lachten en het rijtuig draaide langzaam om en reed van 't erf. La deed
Marietjes kleine handjes zwaaien achter 't raampje en Hilairken reikhalsde naar
boven, zijn neus en lippen platgedrukt tegen het ruitje, terwijl zijn ogen,
schuinblikkend, het wegtrekkend rijtuig volgden. Moeder stond te schreien en te
schokken; de buren riepen hem ‘goe reize’ na, en hij glimlachte en knikte machinaal
in 't rijtuig en in haar emotie en verwarring knikte Rozeke machinaal mee, alsof zij
ook voor maanden lang op verre reis ging. Zij waren weg, een laatste maal zag hij
zijn grijze winterboomgaard, zijn woonhuis en zijn stallen, en toen was 't uit: het
rijtuig schommelde in volle draf over de hobbelige landweg naar het kleine station,
waar de jonge barones met man en kind en meid reeds op zijn komst stonden te
wachten.
Toen begreep Rozeke eerst goed dat het ogenblik van de lange scheiding eindelijk
gekomen was en zij barstte in tranen uit.
- Kom, Rozeke, niet schreien; denk toch dat het voor zijn gezondheid, voor zijn
leven is, trachtte de jonge barones haar te troosten.
Maar Rozeke kón zich niet bedwingen, zij stikte in haar tranen en zij smeekte,
beurtelings tot de baron en tot zijn vrouw gewend:
- O, menier den baron, en mevreiwe, ge 'n zilt hem ginter toch tegen zijn goeste
nie houên, e-woar? Ge zilt hem toch loate were komen as hij 't ginter nie 'n kan
geweune worden?
Zij lachten om haar overdreven vrees en gaven haar de verzekering dat hij
volkomen vrij was van terug te keren wanneer hij ook wilde, maar dat het van zijn
kant een grote domheid zou zijn; en de barones beloofde daarbij nog dat zij hem
dagelijks zou gaan opzoeken en haar twee of driemaal in de week zou laten weten
hoe hij 't maakte. Rozeke had trouwens zijn adres; ook zij moest hem maar dikwijls
schrijven om hem van alles op de hoogte te houden en gerust te stellen. En hoe
gelukkig zou het dan niet zijn voor beiden als hij met de eerste lentedagen krachtig
en genezen
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weer bij haar terugkwam.
Daar kwam de trein in de verte aangereden. Alfons, die zich tot dan toe
betrekke99+lijk goed gehouden had, barstte bij dat zicht ook plotseling in tranen uit:
- Rozeke, Rozeke, adzju! snikte hij, haar de hand reikend. De enkele andere
reizigers, die op 't perron van 't kleine station stonden, drongen verwonderd en
meewarig om hen heen. De barones werd zenuwachtig, de baron zette een verveeld
en misnoegd gezicht. De meid met het kind stond terzijde stil te spotlachen.
- C'est idiot! bromde de baron tegen zijn vrouw. - Ne di-rait-on pas qu'on leur veut
du mal! Voyez tout ce monde autour d'eux; un véritable attroupement. Ta
philanthropie nous rend ridicules, tu sais!
- Ils sont si malheureux et... n'oublie pas que nous leur devons un peu notre propre
bonheur, sprak zij zacht-vergoe-lijkend. Maar het verveelde haar toch ook en zij ging
er een eind aan maken.
- Kom, Alfons, geef uw vrouw nu een lieve kus en wees eens vrolijk voor het
afscheid, zei ze opgeruimd.
Doch het had niets geen uitwerking. Zij huilden en snikten hoe langer hoe heviger
en toen de trein vóór 't stationsgebouwtje stilhield krompen zij van smart en wanhoop
tegen elkander aan. Met geweld haast moest de barones hen scheiden en Alfons naar
zijn coupé duwen, een tweede klas, terwijl de baron, 't gelaat vertoornd, met meid
en kind, vlak daarnaast in eerste stapte.
- Kalm nu, kalm nu, herhaalde de barones wrevelig en dringend; en, met van emotie
hooggekleurde wangen, ging zij ook haar plaats innemen.
Eensklaps werden zij kalm, alle twee.
't Was Rozeke opeens zo vreemd te moede; het leek haar eensklaps of een
vreemdeling daar zat, een bleke, magere, ziekelijke, vriendelijk haar toelachende
vreemdeling; en zo reed de trein met hem weg: hij vriendelijk glimlachend en zij als
in versuffing starend en toen hij reeds een heel eind ver was, stond ze nog maar
aldoor vreemd te staren, de ogen bedwelmd door het eigenaardig zinsbedrog van
haar verbeelding, alsof zij nu leefde buiten de werkelijkheid van
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de mogelijke gebeurtenissen en roerloos daar te wachten stond tot het normale leven
weer in haar zou opkomen.
Iemand trok zachtjes aan haar mouw en, met een huivering zich omkerend, zag
ze de koetsier van het kasteel, die hen naar 't station gebracht had, voor haar staan.
- Goa-je were mee, vreiwken? glimlachte de man.
Die enkele nuchtere woorden riepen haar plotseling tot de werkelijkheid terug.
- O neen ik, nee nee, merci, 'k goa liever te voete, antwoordde zij zenuwachtig,
als in een soort van angst.
De koetsier drong niet aan en ging heen. In roerloze spanning keek ze nog even
in 't verschiet over de eindeloos lange en rechte glinstering van rails langswaar hij
verdwenen was; en toen verliet zij ook het kleine stationsgebouw en vóór haar lag
het naakte, grijze winterveld als een andere oneindigheid zo eenzaam en verlaten,
zo levenloos en leeg, dat het haar nu te moede werd of zij daar liep als een verdwaalde,
zwakke vreemdelinge, in hopeloze droefheid maar recht vóór zich uit lopend, aldoor
lopend, zonder doel en zonder eind.
Maar zij kwam terug op het zo welbekende boerderijtje en vond er nog haar moeder
en haar zuster en haar kinderen; en het leek haar nu weer alsof er bijna niets gebeurd
en niets veranderd was in de eentonige gelijkheid van haar dagelijks leven. Smul
was, als iedere ochtend, met ploeg en paard en egge bezig op de akker. Vaprijskens
dorsvlegel klonk met doffe, gelijkmatig-gekadanseerde slagen op de harde
schuurvloer, de grote waakhond lag rustig te loeren, half in half uit zijn hok, de zwarte
poes zat knippend met zijn gouden ogen vóór het haardvuur, de oude klok tiktakte
traag en in het achterhuis was 't Geluw Meuleken de boterkarn aan 't schoonmaken.
Alles leefde zo rustig zijn gewone gang en zuchtend ging ze zich op 't voutekamertje
verkleden en dan weer, naast 't wiegje van haar jongste kind, bij 't kleingeruite
vensterraampje, aan haar dagelijkse bezigheid. Moeder zat bij het haardvuur, nam
een snuifje, vouwde haar handen op haar knieën en begon een praatje; La, die enkele
dagen blijven zou, had haar kantwerkkussen meegebracht en liet de houten klosjes
vlijtig door elkander rammelen. Zij spraken natuur-
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lijk over hem die nu reeds ver aan 't reizen was: moeder steeds heimelijk onverzoend
nog met de reis, doch nu iets minder pruttelig, La opgewekt en vol verlangen, met
frisse, glimlachende lippen en blinkende ogen als van een jong, gevangen vogeltje,
dat droomt van heerlijke vrijheid, in verre, warme, blijde zonneruimte...
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XXV
De vierde ochtend na zijn afreis kwam de eerste tijding: twee korte briefkaarten; een
van de barones en een van Alfons. Hij was goed aangekomen, hij voelde zich wel
wat vermoeid van de reis maar toch opgeruimd; hij had een grote, heldere, zonnige
kamer en de streek was 't schoonste wat een mens op aarde zien kon. Morgen, als
hij helemaal ingericht was, zou hij haar een lange brief schrijven.
Rozekes hart was opgelucht. De reis, de afstanden, de eenzaamheid, alles scheen
haar eensklaps veel lichter en gewoner om te dragen dan ze eerst gevreesd had, nu
ze reeds zo spoedig goede en geruststellende berichten van hem kreeg. 't Was haar
of hij zich ergens ophield in de buurt, waar zij hem elk ogenblik, als 't nodig was,
kon zien en spreken. Zij schreide niet meer halve nachten in haar bed om hem; zij
stelde zich niet langer allerhande ingebeelde rampen voor; maar met een trillende
emotie van nieuwsgierigheid wachtte zij op zijn eerste lange brief, die dan ook stipt,
volgens belofte, op gestelde dag en uur, haar door de postbode overhandigd werd.
Het was een lange, lange brief, vol van zijn eerste indrukken en ontboezemingen.
De plaats en streek waar hij thans was wist hij niet duidelijk te noemen; hij noemde
het ‘ginter’, in tegenstelling met ‘hier’, waarmee hij zijn eigen land en huis bedoelde.
En 't maakte eerst op Rozeke een vreemd-verwarde indruk; het leek wel of hij reeds
was teruggekeerd en vertelde over wat hij vroeger, in het buitenland gezien had. Hij
schreef, geijkt beginnend, als iedere boer of boerin die een brief opstelt:
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Beminde vrouw,
Ik neem de pen in de hand om u te laten weten den staet van mijn gezonteit en verop
van u hetzelfde. Ware het anders het zou mij veel verdriet doen. Ik heb een lange
reis gemaakt, beminde vrouw, daar hebt gij geen gedacht van. Ik meende dat den
trein noeit meer en zou ophouden met rijden en eerst heel den dag en heel den nacht
heeft hij gereden en als het nuchtink werd zag ik door het ruitje van den trein hooge
bergen in de verte die met sneeuw bedekt waren. Daar kunt gij u ook geen gedacht
van maken, beminde vrouw, hoe hoog en groot die ginter zijn. Den hane van den
kerktoren is een naaldeken daarbij vergeleken en dat duurt alzoo uren en uren lang,
den eenen berg achter den anderen zoo ver of dat de oogen kunnen dragen. Ja, het
en is ginter niet gelijk hier, waar dat de menschen nooit eenen berg gezien hebben
en zelfs niet weten wat eenen berg is. Den baron en de baronesse zijn heel goed voor
mij geweest. Aan iedere stasie waar den trein eenige minuten bleef staan kwam
mevreiwe naar mij kijken en tot drei keers toe heeft ze mij heel goed eten en wijn
doen brengen. Bier drinken ze ginter bijkans niet, het is altijd wijn en die is ginter
goedkooper als hier het bier. Welnu, beminde vrouw, achter dat wij nog heel lang
gereden hadden zijn wij aan de zee gekomen, die zoo blauw is als het blauwsel
waarmede gij almets het lijnwaad wascht. Daar kunt gij u geen gedacht van maken,
het is percies gelijk of er blauwe verwe in gegoten was. En het is ginter toch zulk
een schoone warme zonne, zoo warm als hier in het schoonste van den zomer en de
menschen loopen allemaal in witte of bleeke zomerkleeren en 't vrouwevolk met
parasols percies gelijk hier in de heetste dagen te Oostende. En overal zijn de blaren
aan de boomen en bloeien de schoonste bloemen en ik heb waarachtig citroens en
apelsiens aan de takken zien hangen, percies lijk of de oude schoolmeester Cattoir
ons verteld heeft. - Welnu, beminde vrouw, ik ben eindelijk toegekomen in eene
kleine stad waar de baron en de baronesse mij naar mijne kamer geleid hebben. Dat
huis staat halfwege op eenen berg en van uit mijne kamer kijk ik op de schoone
blauwe zee. O,
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dat is ginter toch schoone, daar en hebt gij geen gedacht van! En zacht en warm dat
het ginter is in de zonne, daar hebt gij geen gedacht van. Ik voel er al de deugd van
in heel mijn lichaam en ik heb nog van heel den dag bijkans niet moeten oesten; maar
de nachten zijn hier stijf koud en zoo gauw als de zonne weg is mag ik hoegenaamd
niet meer uitgaan. Maar ik ga heel den dag uit in de zonne en 's avonds ben ik moe
en blije dat ik in mijn bed lig. - De menschen van het huis zijn heel vriendelijk voor
mij; maar de baronesse zegt wel dat ze heel goed vlaamsch klappen, omdat zij
Olanders zijn, maar dat vind ik toch niet en ik kan ze almets maar heel moeielijk
verstaan. Zij klappen alzoo altijd van binnen ulderen mond met kraken in de keele
en als ze daarmee beginnen hoor ik niets anders meer dan die kraken; maar afin wij
verstaan mallekander eindelijk toch en ik zal daar wel aan gewennen. Wat het eten
en drinken aangaat, dat is ginter heel goed en ik moet zeggen dat het zelfs beter is
als hier. - Den baron en de baronnesse zijn dan nog een endeken verder gereisd, maar
mevreiwe is toch zoo bijzonder goed voor mij; peis ne keer zij heeft mij nog vijftig
frank op zak gegeven en gezeid dat ze mij dikwijls zou komen opzoeken en dat ik
ulder ook moest komen bezoeken. - Eiwel, beminde vrouw, ik heb er van den
achternoen eens met den elektriek naartoe geweest, want er rijden ginter ook
elektrieks, zilde, zoo goed als in Gent; maar alzoo een groot en schoon hotel waar
zij zijn, ook halfwege op den berg daar en hebt ge geen gedacht van. En al dat groot
rijk volk en zoo schoone gekleed, daar zoudt gij van versteld staan! Den baron heeft
daar zijnen odemobiel en hij en de barones rijden er veel mee uit. Dat moet ginter
zeker wat geld kosten! Mevreiwe heeft mij den schoonen hof van het hotel getoond
en zij heeft mij ook van verre het speelhuis getoond, dichte bij de schoone blauwe
zee, waar al dat rijk volk ulder geld gaat verspelen. - Past maar op dat ge daar ook
uw geld niet gaat verspelen, zei mevreiwe alzoo al lachende; maar zij mag wel gerust
zijn, ik zal mijn cenzen wel beter weten te gebruiken.
Nu, beminde vrouw, schei ik uit met de pen, niet met het hart. Zeg aan meester
Cattoir dat ik hem ook al gouw eens
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zal schrijven en gij moet mij nu ook al gouw schrijven. Ik verop dat gij met Smul en
Vaprijsken en het Geluw Meuleken geenen last en zult hebben en dat de kinders
goed en gezond zijn. Ik ben ginter wel verre van u allen, maar met eenen dag en
eenen nacht op de vapeur ben ik hier toch weere als het zijn moet en dat is toch eenen
grooten troost voor mij. Ja, beminde vrouw, mijn retourkaartje heb ik zorgvuldig
van onder in mijnen koeffer bewaard om het toch niet te verliezen.
In afwachting op uw antwoord noem ik mij voor altijd
uwen verkleefden man
ALFONS

Hoe gaat het met de merrie? Is het veulen er nog niet?
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XXVI
De volgende dag haalde Rozeke uit de onderste la van haar kast een inktpot, een
verroeste pen en een velletje papier te voorschijn, en zij antwoordde:
Beminde Alfons,
Ik neem de pen in de hand om u te laten weten den staet van mijn gezonteit en verop
van u hetzelfde. Ware het anders het zou mij groot verdriet doen. - Uwen brief heeft
mij en ook moeder en La, die hier nog altijd zijn, veel genoegen aangedaan en dezen
nuchtink is meester Cattoir gekomen die ook juist eene briefkaart van u ontvangen
had en hij heeft gevraagd om ook den brief die gij aan mij geschreven hebt te mogen
lezen, en ik heb hem hem laten lezen omdat er toch niets kontrarie in stond en hij
heeft nog eens gevraagd of gij toch niet en zult laten van nog eens met mijnheer den
baron en mevreiwe over de verhooging van zijn pensioen te spreken. - Nu, beminde
Alfons, laat ik u weten als dat hier alles heel goed gaat. Dezen nacht heeft de merrie
eindelijk een heel schoon veuleken gekocht en alles is heel gemakkelijk gegaan en
het is ook een merrie-veuleken, bruin gelijk de oude maar met vier schoone witte
pootjes van onder. Het is een danig schoon beestjen en de merrie is er danig jaloes
van. Smul en Vaprijs hebben heel den nacht bij de merrie gewaakt en ik heb hun
kaffee en boterhammen en een ferme schelle vleesch gegeven en tegen den nuchtink
was het er. Nu moet gij maar zeggen hoe dat gij het beestjen heeten wilt. Vaprijsken
wilde het Mietjen heeten en Smul Liza; maar ik vind Mirza veel schoonder maar gij
zijt den baas en gij moet het maar heeten zooals het u belieft. Met de kinders gaat
het ook goed. Hilairken vraagt al dikwijls waar zijn vader is en
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met Marietjen gaat het ook heel goed. Met moeder en met La gaat het ook heel goed
en ik kan niet anders zeggen als dat de knechten en het Geluw Meuleken alle stijf
brave zijn en dat zij danig ulder beste doen. Ik heb ulder gisteren avond uwen brief
eens voorgelezen, omdat ik het wel goed vond dat zij niet moesten peinzen dat zij
hier den baas mochten spelen, en dat zij wel mochten weten als dat gij met eenen
dag en eenen nacht te reizen onverwacht op ulder dak kon vallen. Nu weten zij het
en zij zullen ulder wel koes houden. Ach beminde Alfons, wat zal ik blij zijn als gij
hier genezen terug komt, maar gij moet u niet haasten, alles gaat hier heel goed, blijf
maar tot dat dat oesten heele gansch gedaan is. Het en is hier geen schoone
zonnenschijn en warm weer lijk ginter. Het regent of sneeuwt hier alle dagen en het
is stijf koud.
Nu beminde Alfons met deze woorden neem ik van u afscheid niet met het hart
maar wel met de pen en blijf in afwachting op uwe volgende brieven.
Voor altijd uwe verkleefde vrouw
ROSALIE
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XXVII
Enige dagen verliepen. Rozeke had weer een brief ontvangen, maar hij behelsde
weinig nieuws. Alfons berichtte dat het weer ginder nog altijd even mooi bleef, maar
hij was eens beneden door de kleine stad gaan wandelen en vond er het volk zo
verschrikkelijk vuil en lui. - Ik en zou ginter toch niet willen leven voor geen geld
van de wereld, zo schreef hij, - want zoo een smerig volk als ginter daar hebt ge geen
gedacht van. Ze zitten op de zulle van hun huis of te midden van de straat mallekaars
luizen en vlooien te vangen en ulder waschgoed hangt allemaal uit de vensters of
dweers over de straat op koorden te drogen en het ziet er percies zoo vuil en zoo
grauw uit lijk of het nooit gewasschen was geweest. Het zijn lijk koolzakken die uit
de veinsters hangen. Verder vertelde hij dat er ‘ginter’ toch ook al niet veel nieuws
meer te zien was na de eerste dagen en dat men al heel gauw genoeg had van al dat
rijk ‘volk’ in hun zomerkleren en van al die schone ‘voituren’ en ‘odemobielen’ die
veel te veel stof opjoegen en de wegen voor de voetgangers gevaarlijk maakten. En,
naar aanleiding van automobielen, schreef hij iets dat Rozeke zeer verbaasde en haar
met een onheilspellend voorgevoel ten opzichte van de jonge barones vervulde.
- Dezen nuchtink, schreef hij, - is mevreiwe mij weer komen bezoeken en zij was
zoo vriendelijk en heeft mij zulke schoone goede vruchten meegebracht, maar,
beminde vrouw, weet gij wat ik toch aardig vind: dezen achternoen ben ik eens boven
op den berg gaan wandelen en wilt gij eens weten wie ik daarboven op den hoogen
weg gezien heb? mijnheer den baron in zijnen odemobiel met nog eenen heer en met
twee vrouwspersonen waarvan geen eene de barones was. Zij stonden voor eenen
schoonen grooten café waar ke-

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

211
rels met roode kazakken aan buiten onder een serre op violen stonden te spelen en
zij hadden al te samen danig veel leute, maar de gezichten en de manieren van die
twee vrouwen stonden mij toch hoegenaamd niet aan. Er loopen er hier zoo vele van
die soorte en ik vrees dat den baron daar in geen goed gezelschap was. Ik ben heel
kontent dat hij mij niet gezien heeft want ik had hem wel moeten saleweeren en wie
weet of hij dat aangenaam zoude gevonden hebben? Dat zou toch een droevig dingen
zijn voor de jonge mevreiwe indien hare man hem nu al ging slecht gedragen en ik
durf het haast niet peinzen en toch vrees ik er voren. Maar het is ook waar, er loopt
ginter zooveel aardig volk dat ge nooit en kunt weten met wie ge te doen hebt. Ach
ja, beminde vrouw, het is ginter niet lijk hier en ware het niet om mijne gezondheit
ik en zou ginter zeker geen ure langer blijven. Het is toch ook maar triestig als ge
nooit iemand hebt om tegen te klappen. Dat spreekt ginter allemaal Fransch of
Italiaansch en die Olanders van het huis waar ik woon kan ik toch ook maar heel
moeilijk leeren verstaan. Zij en spreken nooit maar den helft van ulder woorden uit
en den anderen helft blijft altijd in ulder keele zitten kraken. En het aardigste van al
is nog wel dat zij meenen dat zij heel goed klappen en dat ik slecht klap. Ja, ik heb
al gezien dat de zoon en de dochter met mij loechen als ik tegen ulder klapte en ik
had waarlijk goest om tegen ulder te zeggen dat zij wel zouden doen met nog eenige
jaren lesse te komen nemen bij meester Cattoir in ons dorp. - A propo van meester
Cattoir, ik heb er gisteren nog eens met mevreiwe over gesproken en zij heeft mij
beloofd dat zij van morgen af nog eens over zijn verhooging van pensioen aan haar
papa zou schrijven, maar dat de meester toch ook een beetje pasiensie moet hebben.
Stel het al wel, beminde vrouw, en lees maar dikwijls een gebed voor mij dat ik
zoo spoedig mogelijk bij u en mijne kinderen terug zou mogen komen.
Uwen verkleefden man met het hart,
ALFONS
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Dezen brief moogt gij aan den meester hoegenaamd niet laten lezen om dies wille
wat er in staat over den baron met die twee vrouwspersonen in zijnen odemobiel. De
meester is nog al nieuwsgierig en hij zou er in het dorp gaan kunnen over babbelen
en dat zou ons heel veel kwaad kunnen doen, en aan de knechten en het meissen
moogt gij hem ook niet voorlezen.
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XXVIII
Die brief bracht Rozeke in zwaarmoedige stemming. Zij voelde dat hij ginder heimwee
begon te krijgen en dat het zou moeite kosten om er hem lang genoeg te houden.
Ook door zijn onverwachte mededeling over de baron en die twee onbekende vrouwen
in de automobiel werd zij treurig en somber gedrukt. Zij kon haast niet geloven dat
hij zoiets durven zou en 't kwam haar trouwens voor als iets onmogelijks dat een
man die zo een lieve, mooie vrouw had als de barones, nog naar andere vrouwen om
zou zien. En toch!... Zij hoopte maar dat Alfons zich vergiste; het zou afschuwelijk
zijn!
Opnieuw was er een week verlopen. Moeder en La waren weg en op het boerderijtje
ging alles geregeld zijn gewone gang. Smul was zoveel mogelijk op de akker,
ploegend, spittend, mestend, in zover het weer de veldarbeid toeliet; en Vaprijsken,
die het anders nu niet druk had, dorste met de vlegel in de schuur, of zwingelde de
vlasvoorraad van de vorige zomer af. Halve dagen hoorde men rustig zijn zwingelrad
gonzen in het houten afdakje naast 't wagenhok; en wanneer hij er op schoft- en
maaltijd uitkwam, verscheen hij van onder tot boven grijsgeel bepluisd en bestoven,
zijn klein gezicht leuk-glimlachend, als van een olijk kabouter-sneeuw-ventje, onder
de fulpige laag van donsjes en watjes, die als een vermommingspruik zijn haar en
baard en wenkbrauwen bedekten. En zij hadden een vertederd genoegen met het
lieve veulentje dat zo parmantig opgroeide en reeds, in levenslustige dartelsprongen,
om de merrie heen wipte en huppelde. De oude Dons kwam ernaar kijken en schudde
lachend het hoofd, grappig gillend dat dat dolle ding hem honderd en twintig frank
uit de zak gestolen had met enkele maanden te laat op de wereld te komen.
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Dat alles was geluk en voorspoed. Wat Rozeke echter minder beviel was, sinds enkele
dagen, de zonderlinge doenwijze van 't Geluw Meuleken. Zij zag er betrokken en
bekommerd uit en herhaaldelijk, als Rozeke haar niet in 't oog hield, sloop zij ergens
weg in schuur of stal. Rozeke begreep wel dat zij Smul naliep en zij trachtte 't te
dwarsbomen zonder evenwel openlijk en flink te durven optreden, bang als ze was
dat, én Smul, én 't Geluw Meuleken haar plotseling in de steek konden laten terwijl
zij niet weten zou door wie hen op dat ogenblik te vervangen; want - en dit
beschouwde zij, in de gegeven omstandigheden, wél als ongeluk en tegenspoed: tot
haar schrik had ze ontdekt dat ze voor de derde maal zwanger was! - Alfons
vermoedde er wel iets van, doch was nog in 't onzekere toen hij vertrok, en om hem
niet te kwellen had zij er ook niets over geschreven; maar aan haar moeder had ze 't
toevertrouwd en deze was scherp uitgevaren, schreeuwend dat 't 'n stommigheid en
'n schande, 'n wraakroepende uittarting van onze lieve Heer was. Maar 't wás nu
eenmaal zo; daar zat zij er weer mee, een zware last te meer bij al haar andere zware
lasten: en meer dan ooit was het dringend noodzakelijk dat zij de vrede om zich heen
zou bewaren. Daarom durfde zij niet doortastend tegen Smul en 't Geluw Meuleken
optreden, maar om hun geknoei zoveel mogelijk te belemmeren, had zij Vaprijsken
in de arm genomen; en deze, nog steeds heimelijk op Smul gebeten en jaloers van 't
Geluw Meuleken, hielp Rozeke op bedekte wijze, al waar hij maar kon. Zodra hij 't
Geluw Meuleken ergens in de schemering om schuur of stal zag draaien, hield hij
even met dorsen of met zwingelen op; en Rozeke die de kadansslag van de vlegel of
het snorren van de zwingel niet meer hoorde, wist dadelijk wat het te betekenen had.
Zij kwam onmiddellijk naar buiten en riep, onder 't een of ander voorwendsel, het
Geluw Meuleken bij de kinderen of in huis terug. Zo slaagde zij erin menig heimelijk
geknoei te verhinderen en Vaprijsken lachte wraakgenietend in zijn gele baard, terwijl
Smul woeste ogen zette, zonder evenwel openlijk zijn toorn te durven laten uitbarsten.

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

215

XXIX
Alfons bleef schrijven, geregeld twee- of driemaal in de week en Rozeke antwoordde
telkens onmiddellijk op zijn brieven, verzekerend dat alles best ging op de boerderij;
en, op herhaald aandringen van de jonge barones, smeekte zij hem ginder toch nog
wat te blijven, het desnoods met tegenzin nog enkele weken vol te houden, ter wille
van zijn gezondheid. De barones had het haar met alle kracht op 't hart gedrukt; hij
mócht nog niet terugkomen; hij mócht niet plotseling, zonder overgang, van de warme
zomer in de barre winter vallen: 't kon dodelijk voor hem zijn. Maar Rozeke voelde
wel dat het verblijf in den vreemde hem hoe langer hoe zwaarder begon te drukken;
en, op een ochtend, schrikte zij hevig bij het ontvangen van een heel kort briefje,
waarin de barones Rozeke letterlijk bezwoer alles te doen wat in haar macht bestond
om het onzinnig plan van plotselinge terugkomst, dat hij vast scheen in zijn hoofd
gezet te hebben, te beletten. De barones was blijkbaar misnoegd over zijn
ondankbaarheid, dat kon Rozeke heel goed uit de toon van haar schrijven opmaken;
en reeds was Rozeke koortsachtig bezig aan een smekende brief naar Alfons, opdat
hij toch om godswil nog een tijdje blijven zou, toen zij eensklaps een jongetje van 't
telegraafkantoor met een rijwiel 't erf zag opgereden komen. - Och Hiere God! riep
zij, op haar trillende benen overeind vliegend. Zij kwam hem op de drempel tegemoet
gerend: - 'n depêche?... veur mij?... en ontving met een kalm: - joa 't bezinne, van
het jongetje dat van zijn rijwiel wipte, de groene toegezegelde enveloppe van het
telegram. Met bevende vingers scheurde ze die open en las, de ogen schemerend:
Ik kom vanavond terug. A L F O N S
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XXX
Hij kwam terug! Nog enkele uren maar en hij zou weer bij haar zijn!
Haar eerste gevoel was er een van onberedeneerde, onstuimige vreugd. Zij had
hem sinds zo lang niet meer gezien, zij had zo zeer naar hem verlangd! Nu eerst, nu
hij zo onverwacht bijna weer thuis was, voelde ze plotseling hoezeer zij hem elk
ogenblik gemist had, hoe vurig zij naar hem verlangd had. Nu... o nu hielp geen
redenering meer, hij kwam terug en dat geluk overtrof en vergoedde álles; nu zou
ze niet geduld hebben dat hij nog maar één dag, nog maar één uurtje langer wegbleef.
Zij liep werktuiglijk tot aan het hek langs waar het jongetje verdwenen was, alsof
zij hem reeds in de verte kon zien komen; zij kwam terug in huis gerend en riep naar
't Geluw Meuleken die in het achterhuis aan 't boenen was; zij was als gek van vreugd
en holde weer naar buiten in de schuur waar Vaprijsken dorste; en hardop riep ze 't
overal in haar uitgelaten blijdschap: - Meuleken! Vaprijsken! Alfons komt van den
oavond were thuis! Zij tilde haar zoontje in haar armen en zoende 't kleinste in zijn
wieg en juichte, zalig met emotietranen in haar ogen: - Hilairken! Marietjen! Voader
komt van den oavond were thuis!
Eerst na die onbedwingbaar-spontane uitbarsting van blijdschap kwam zij langzaam
tot bedenken en bedaren; en van lieverlede sloeg haar onbezonnen vreugd in doffe,
kommervolle drukking neer. - Wat mocht er wel gebeurd zijn, wat mocht hem wel
schelen, dat hij zo plotseling alles in de steek liet om als 't ware weg te vluchten?
Was zijn toestand dan eensklaps zoveel erger geworden? Had men hem iets misdaan?
En waarom was zelfs het sterk aandringen van de barones, die nu zeker o zo boos
op hem en wellicht ook op
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haar zou zijn, niet bij machte geweest hem nog langer daar te houden? - Zoveel
onoplosbare, kwellende vragen, die eerst opheldering zouden krijgen als hij 's avonds
weer thuis zou zijn.
Zij liet Smul van de akker halen waar hij bezig was met mest te vervoeren en zond
hem bij hun buurman Lauwe vragen of hij Alfons met zijn sjees van 't station mocht
afhalen. Eerst was ze van plan zelf mee te gaan, maar de gedachte dat ze met Smul
's avonds alleen in het rijtuig zou zitten boezemde haar zulk een angst in, dat zij
dadelijk van haar voornemen afzag. Zij zond Vaprijsken mee, die ook meteen haar
ouders zou gaan waarschuwen.
Trillend van ongeduld en emotie stond zij op zijn komst te wachten. Het was
halfnegen; elk ogenblik zou 't rijtuig kunnen komen. Zij kon geen minuut meer
stilzitten, voortdurend liep zij met het Geluw Meuleken naar buiten in de kil-mistige
avond tot aan het hek van de landweg en stond daar rillend in het donkere verschiet
te peilogen en te luisteren. - Eindelijk zag zij in de verte een lichtje flikkeren. Daar
kwam zeker de sjees. Krampachtig greep zij 't Geluw Meuleken bij de arm en een
snik verkropte in haar keel. Het licht werd groter, geler, heller, schoot korte, vlugge
stralen over de eventjes uit mistige duisternis opduikende boomstammen aan de
zijrand van de modderige weg. En eindelijk zag ze vaag het donkere gevaarte: het
in kadans knikkende hoofd van 't paard, de gelijkmatig aandravende benen, het
zachtjes schommelen van de zwarte sjezekap en het dof spakenglimmen van de
wentelende wielen. In korte, vlugge draai kwam het door 't hek gereden en zij sprong
met het Geluw Meuleken opzij en riep met hese, schorre angststem:
- Es hij doar?
- Joa hij, bezinne, antwoordde Vaprijsken van onder de kap.
- Alfons!... hoe es 't mee ou? riep zij nog, met het Geluw Meuleken naast het rijtuig
meehollend.
Zij hoorde geen antwoord of er werd er geen gegeven en die stilte knelde haar als
met doodse angst.
- Hoe es 't, Alfons? Hoe es 't? herhaalde zij, haast schreiend.
De sjees had vóór de drempel stilgehouden en nu hoorde zij
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toch eindelijk zijn hese zwakke stem onder de kap:
- Azeu... stillekes.
- Och Hiere toch! kreet zij.
Haastig was Vaprijsken uitgewipt. Hij schudde vlug, in de duisternis, het hoofd
tot haar, als om zwijgend te beduiden dat 't niet goed was. - Doodangstig, met in
elkaar gewrongen handen, staarde zij onder de zwarte kap. Smul was insgelijks
uitgestegen en hield zwijgend bij de breidel de merrie, die ongeduldig naar haar
veulen hinnikte. Al die schrikkelijke stilte en 't klagend hinniken van 't paard joegen
haar angst ten top. Zij snikte. - Vaprijsken haalde de koffer van onder de voorbank,
steeg op de trede en strekte in de duisternis onder de kap zijn hand uit.
- Kom, boas, geef mij ou hand, hoorde Rozeke hem zeggen. En toen kwam een
donkere, gebogen gestalte te voorschijn en zij hoorde een bijna klankloos-hese stem,
die met zuchtende inspanning zei:
- Hou mij goe vaste, mijn heufd droait.
- Zij gerust, boas, 'k hou ou goe vaste.
Hij was uit de sjees; Rozeke greep schreiend zijn hand en leidde hem met 't Geluw
Meuleken naar binnen.
- Hoe est 't Alfons? Hoe goat 't mee ou? snikte zij.
- Stillekes,... 'k ben moe,... mijn bedde... heeste hij zuchtend.
- Ha moar zet ou iest 'n beetse bij den heird, 'k 'n hè ou nog nie gezien, 'k 'n hè ou
nog nie g'heurd, schreide Rozeke wanhopig.
Hij zakte op een leunstoel in elkaar bij 't rode vuur en Rozeke schrikte als voor
een spook toen zij hem eindelijk bij de heldere vlam kon aankijken. Zijn door de zon
gebruind gezicht was dor en mager als ivoor en been, zijn mond stond hijgend open
en zijn grote oogholten leken twee donkere putten, waarin de strak starende ogen
ziekelijk glommen zonder uitdrukking, gelijk ballen van glas. Zij durfde geen woord
meer spreken, 't was als een lijk, een aangekleed geraamte dat daar vóór haar zat.
Haar boventanden beten zenuwachtig-sidderend op haar onderlip en heel haar
aangezicht stond krampachtig verwrongen van de inspanning om niet opnieuw in
huilen en in snikken los te barsten. Het
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Geluw Meuleken bleef even roerloos, als met schrik geslagen, op de drempel van
het achterhuis, waarin zij op een wenk van Rozeke verdween.
- Hoe goat 't hier? vroeg hij eindelijk, eensklaps, als met een kracht van herleving
zijn grote, holle ogen tot haar opslaand.
- O, goed, alles heel héél goed, haastte zij zich te antwoorden; - de stal, de kinders,
't veuleken, alles heel héél goed. Hij schudde het hoofd en weer staarde zijn blik, als
schrikverwilderd, vóór zich uit.
'k 'n Kòst het ginter nie mier uithouen; 'k 'n kòst nie mier, 'k zoe d'r van verdriet
gestorve zijn, hijgde hij.
- Woarom?... was 't nie goe mier van 't eten meschien?... of kost ge tegen de lucht
nie mier? vroeg ze bedeesd. - Wilte nou al gauw iets eten? riep ze eensklaps levendig.
Hij schudde 't hoofd, gaf eerst geen antwoord.
'k 'n Kòst nie mier, 'k 'n kost nie mier! 't Was alles goed, moar 'k moest hier were
thuis zijn, zuchtte hij eindelijk.
- 't Es te verre... 't es te vremde... Mevreiwe zal kwoad zijn, moar 'k 'n kan 't nie
helpen... 'k gijnge ginter deud,... 'k moest were thuis zijn.
Zij kreunde, droef hoofdschuddend, wanhopig van verslagenheid en smart. Maar
zij spande bovenmenselijk haar krachten in om het hem niet te laten merken, zij zei
hem dat hij welkom was, dat zij zo gelukkig was hem weer te zien en dat zij wel
alles met de jonge barones zou effenpraten. En teer-bezorgd, vroeg zij hem nog eens
met nadruk wat hij nu eten of drinken wilde.
- 'k 'n Hè gienen honger; anders nie of 'n glas woarme melk, zei hij.
Zij vloog naar 't achterhuis, beval het Geluw Meuleken spoedig melk te warmen.
'k Ben blije, 'k ben toch zeu blije da 'k were thuis ben, zuchtte hij, strelend haar
hand nemend.
- 'k Ben euk zeu blije, antwoordde zij ontroerd.
Hij dronk zijn melk met smaak en een weke glimlach gleed, vaag als een schim,
over zijn bleke lippen, terwijl zijn glazigdoffe ogen eventjes weer opleefden.
- En de kinders stellen 't goed, e-woar? zei hij. - 'k Ben
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toch euk zeu blije da 'k ze nou zal were zien. En 't veuleken? 'k Ben zeu curieus om
't veuleken te zien. As 't morgen 'n beetse goe weer es goa 'k ne kier tot in de stal.
- 't Es tòch zuk 'n scheun biestjen, glimlachte zij zwakjes; - moar ge meug wel
oppassen: de mirrie es er wried zjaloes van.
- Sloa ze? vroeg hij.
- Nien z'; moar ze tracht iederien uit de stal wig te drummen. Vaprijsken 'n mag
er noch aan noch omtrent komen en zelfs Smul 'n mag er nog nie altijd bij goan.
Hij dronk zijn glas melk leeg en stond met inspanning op. Hij hoestte even, hees
en zwak, met piepend gereutel, diep in zijn binnenste.
- Nog 'n gloazeke melk? vroeg zij bezorgd.
- Merci: 'k goa ne kier noar de kinders kijken en dan noar mijn bedde. 'k Ben zeu
moe; 'k kome van zeu verre.
Hij keek haar even strak en hijgend aan en vroeg, met aarzeling:
- En mee ou?... es 't nou toch weer azeu lijk of ge vriesde? Zij sloeg de ogen neer
en knikte, terwijl haar wangen, als die van een schuldige, met rood zich kleurden.
- Joa 't, 't es lijk of ik vriesde; 't derde es op wig, zuchtte zij. - En plotseling, door
die laatste emotie in al haar narigheid overweldigd, kon ze zich niet meer beheersen
en snikte ze 't in overstelpende tranen uit.
- Ach Hiere! Moet er dà nou euk nog bijkomen, klaagde hij. Kreunend en met
hoge schouders ging hij naar het voutetrapje. Zij kropte met geweld haar tranen op
en volgde hem.
- Kijk hier liggen de schoapkes zeu scheune te rusten, hikte zij droog, hem voor
het kleine beddeken en 't wiegje brengend.
Hij zei geen woord meer. Hij keek zijn kinderen lang aan, met starre blik, en keerde
zich toen om.
Zijn wenkbrauwen stonden gefronst, zijn kin beefde.
Geen enkele klank meer uitten zijn bleke, bibberende lippen...
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XXXI
Zij wist het nu, hij kon niet meer genezen...
De dokter had het haar moeten zeggen, de pastoor was zijn biecht komen horen
en had hem de laatste sacramenten toegediend en 't eind naderde. - Haar ogen waren
uitgeweend en 't laatste greintje hoop was in haar hart verbrijzeld. Dof was het in
haar, dof en grauw als de doodse, grauwe winter-lucht die om het boerderijtje hing.
Leven of sterven, 't was haast eender, want zijn leven was geen leven meer.
Hij lag te bed, hij kwam er niet meer uit. Hij lag, wasgeel, met lange, zwarte baard
en grote, donkere ogen, hijgend met halfopen mond te staren naar het enig kleingeruite
raampje van het voutekamertje. Uren en uren, half op zijn rechterzij gekeerd, lag hij
te staren door de groenachtig grijze, in lood gevatte ruitjes, als zag hij dingen daar,
gebeurtenissen, die zijn ganse aandacht in beslag namen. Hij zag iets van zijn erf,
hij zag de roze muren en de grijze deuren van zijn schuur en stallen. Hij woonde iets
van 't dagelijks leven en de steeds terugkerende arbeid op de hoeve bij, hij zag
Vaprijsken door de brede, openstaande wagenpoort dorsvlegelen in de schuur en
Smul die af en toe met wagen of met kar op en af de boomgaard reed. En elke middag,
tussen twaalf en een, kwam men hem het lieve veulentje vertonen, op 't gras, vlak
voor het raampje van zijn ziekenkamer.
Dat was het lang verwachte ogenblik van heel de dag. Hij leunde even op zijn
elleboog, door Rozeke met kussens in de rug gesteund; hij zag van verre Smul met
het beestje uit de stal komen en hij glimlachte om de wilde sprongen die het dadelijk
maakte, om 't vlug geflikker van de vier witte, huppelende pootjes en om de grote
inspanning van Smul, die het bijkans niet in bedwang kon houden. Maar eindelijk,
daar was het, daar stond het vóór zijn raampje, snuivend en
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krabbend met zijn fijne hoefjes, kijkend in de ruitjes met zijn schone wilde ogen en
zijn recht-gespitste oren, alsof het hem in 't bed zag liggen. En in stille verrukking
keek hij naar het lange, fijne hoofd met glinsterend witte bles over de neus en
kort-kroezende, rosachtige manen; en uit de verte in de stal, hoorde hij de merrie
jaloers hinniken. Het veulentje hinnikte tegen, werd ongeduldig, draaide zijn staart
naar 't raam, wilde bij de moeder terug. En zo bewonderde hij het beestje ook van
achter: zijn zachtgolvende rug, zijn rondend kruis, zijn kort-gekrulde staart, zijn
krachtige achterbenen, reeds sterk genoeg om iemand een geduchte slag te geven.
Het huppelde met gekke sprongen eindelijk weg en uitgeput zakte hij weer in zijn
kussens neer en 't hoofd zonk op de borst en zwaar vielen de ogen toe. Toen vroeg
hij fluisterend naar zijn kinderen en stil bracht Rozeke ze bij zijn sponde en zei aan
't oudste jongetje dat zij heel rustig moesten blijven...
Eens vroeg hij haar, gans onverwacht, maar kalm en stil, zonder schijnbare emotie,
wat ze doen zou als hij eenmaal dood was.
- O moar, ge 'n zil gij nie stirven! ge zilt gij genezen! schreide Rozeke, in
plotselinge opstand tegen een noodlot dat ze toch onverbiddelijk wist.
Maar met een zwakke pijn-glimlach schudde hij weekjes het hoofd en vroeg haar
nog eens wat ze doen zou als hij dood was.
Zij kon niet antwoorden; zij snikte wanhopig.
- Beloof mij ien dijngen, fluisterde hij; - beloof mij da ge mee Smul nie 'n zilt
hertreiwen.
- O! riep zij verontwaardigd, met een soort van walging.
- Beloof het mij, beloof het mij, drong hij met inspanning aan.
- Dà beloof ik ou zeker! Dà zweir ik ou! riep ze plechtig. - Hoe komt-e toch aan
zulk 'n gedachten?
Hij bleef een poos stilzwijgend, roerloos en met dichte ogen, als dood.
- Hij 'n zoe nie goed zijn veur ou... en veur de kinders, zuchtte hij eindelijk. Zijn
wenkbrauwen fronsten zich als onder een pijnsteek samen en twee stille, heldere
tranen rol-
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den langs twee groeven van zijn holle, gele wangen, in zijn zwarte baard...
Heel zacht kwam eindelijk het laatste...
Op een namiddag had hij nog pas even zijn kinderen bij zich gehad: Hilairken,
die met kromme benen door de kamer waggelde en reeds ‘oader, oader’ brabbelen
kon; en ook het kleintje, dat met een ‘suiker-tsjoezeken’ in de blaasjesmond op
Rozekes arm zat. Hij had gevraagd hoe laat het was en waarom Smul nog niet met
't veuleken bij 't raam gekomen was; en Rozeke, even verwonderd, had hem
geantwoord dat het zes uur was en dat Smul, als naar gewoonte, immers tussen twaalf
en één gekomen was; en daarop had hij zachtjes geglimlacht en geknikt dat hij 't zich
nu herinnerde; en rustig was hij weer met dichte ogen op zijn rug gaan liggen, toen
Rozeke, die even uit de kamer was geweest, om 't kleintje aan het Geluw Meuleken
te overhandigen, bij 't weer binnenkomen door de vreemde uitdrukking van zijn
gelaat getroffen werd. Zij kwam bij 't bed en in de vage schemering van de grijze,
vroeg invallende avond, boog ze zich dicht over hem neer. Zo bleef ze staan, een
hele poos, onbeweeg-lijk, met aandachtig starende ogen. - Hij ademde; zij hoorde
hem ademen, heel zacht... Toen kwam het haar plotseling voor alsof hij niet meer
ademde. - In absolute roerloosheid en stilte lag hij daar en in die doodse stilte
spreidden zich wijd van angst haar ogen open. Maar opnieuw hoorde zij eensklaps
zacht zijn adem en ook zij verademde diep. Toen hield het plotseling weer op: de
volstrekte, doodse onbeweeglijkheid en stilte... En nóg dieper over hem gebogen zag
zij, in de grijze schemering, iets, dat als een bijna onzichtbare schaduw van boven
naar onder over zijn onbeweeglijk gezicht neerstreek. - 't Was als een wonderbare,
langzaam-zachte ontspanning, als de tere, stille streling van een onzichtbare vleugel,
iets dat even zweefde en verdween, langzaam, langzaam naar beneden glijdend, tot
het eindelijk, als vervlogen, in de effengrijze wazigheid was opgelost. Het was voorbij,
verdwenen... en eensklaps zag zij op zijn strak gelaat de onbekende uitdrukking van
een geheel nieuw wezen, een wezen van onuitsprekelijke rust en kalmte, de hoge,
ge-
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louterde, heilig-serene kalmte van het niet-meer-zijn... Hij was dood! Zij zag het, zij
wist het, zij voelde het... en huilde niet. Roerloos, met droge ogen, keek zij hem
hals-starrig aan. Het was niet vreemd voor haar, zij was niet bang, het scheen haar
zo natuurlijk. 't Leek of er niets veranderd was; 't was zeker maar een zinsbedrog; 't
gewone leven om haar heen ging rustig voort zijn kalme gang als 't ogenblik tevoren;
de grijze schemering hing wazig-zacht in 't kamertje; in de keuken hoorde zij het
Geluw Meuleken die stil met iemand sprak en buiten, in de schuur, klonken dof de
gekadanseerde slagen van Vaprijskens vlegel op de harde kleivloer.
De deur van 't kamertje ging zachtjes open en een brede, donkere gestalte verscheen
op de drempel. Het was haar moeder, die eens naar hem informeren kwam.
- Hoe goat 't er mee? hoorde Rozeke haar fluisterend vragen, als in een droom.
Strak richtte zij zich op en keek haar moeder starend, als onnozel aan. Zij wilde
spreken, maar kon niet. De schorre woorden bleven hokken in haar toegeschroefde
keel. Eindelijk kon ze 't uitbrengen:
- Hij es deud, moeder! - 'k Geleuve... dat hij... deud es!
- Deud! gilde verwilderd de dikke vrouw. En zij kwam naar 't bed gehold.
- Deud! herhaalde Rozeke machinaal, met gebroken stem. Meer kon ze niet zeggen.
Zij zakte snikkend, met haar handen vóór de ogen, op een stoel en bleef er zitten
schreien, eindeloos, eindeloos lang...
In de keuken stoeide 't Geluw Meuleken zacht met Hilair-ken en Marietje. Traag
hossebossend kwam Smuls kar met een vrachtvol voeder van de akker op het erf
gereden. In de schuur galmde steeds, eentonig als een treurig klokgetamp, Vaprijskens
vlegel, in dof-trage, gelijkmatige kadansslag op de harde kleivloer.
Diezelfde nacht werd Rozeke ziek. Zij leed aan hevige krampen, uren lang lag zij te
kruipen en te kermen van de pijn en tegen de ochtend bleek het duidelijk dat het met
haar op een miskraam zou uitlopen.
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De dokter werd gehaald en moeder bleef voorlopig op de hoeve. Ook Rozekes oudste
broeder nam er tijdelijk zijn intrek om alles voor de begrafenis te regelen.
Het was nog een geluk voor Rozeke dat zij van al die narig-heid niets merken kon;
en een geluk was 't ook dat 't derde kind er nu niet komen zou. - Alles werd in stilte
volbracht terwijl zij, zwaar ziek, met hoge koorts te bed lag.
De luiken van het huisje waren dichtgesloten, de zwarte rouwvendels stonden tegen
de muur, het strooien kruis lag op de drempel en op het erf en in de stallen was geen
leven noch bedrijvigheid meer. Alles was stil. Smul reed niet meer met de merrie
naar de akker, het veulentje kwam niet meer buiten, Vaprijsken dorste niet meer in
de schuur, het Geluw Meuleken liet haar glinsterende emmers niet meer rinkelen.
En iedere morgen en avond luidde op de verre kerktoren een doodspoos...
De derde ochtend kwam eindelijk boer Lauwes wagen, bespannen met twee paarden,
het erf van 't boerderijtje opgereden en hield geluidloos vóór de drempel van het
toege-blinde woonhuis stil. - Boer Lauwe zelf, als naaste buurman, stelde aan moeder
Van Dalen de sacramentele vraag: - Be-zinne, es 't mee ouën dank dat 't lijk uit den
huize goat! en toen moeder snikkend ja geknikt had, werd de kist heel zacht, met
nauwelijks hoorbaar geschuifel van voeten, door vier mannen naar buiten gebracht.
Onder het verkleurde, zwartfluwelen dekkleed met zilveren franjes tekende zij haar
akelige vormen af. Vader, moeder, La, de broeders, dempten met inspanning hun
zuchten en hun tranen. Moeder bleef maar even buiten. Zij schetste een kruisteken
over de dode, tot vaarwel, en keerde stil terug bij Rozeke. Het Geluw Meuleken hield
in 't achterhuis de kinderen bezig.
Langzaam, in stil gefluister van woorden, werd de kist over een strolaag op de
wagen geschoven. Smul en Vaprijsken gingen er rechts en links, als wakers, naast
zitten. Boer Lauwes paardeknecht tilde zich op de rug van een van de paarden; en
langzaam, stapvoets, in plechtige stilte door de kleine stoet van familieleden en buren
gevolgd, reed de wagen van het
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erf.
Het was een zonnige, frisse, winderige vroege-voorjaarsdag. Glanzend witte wolken
dreven hoog en vlug in 't heldere, gezuiverde, als 't ware frisgewassen hemelsblauw
en de nog bladerloze, heen en weer gezwiepte bomenkruinen klaagden zacht en
piepten. Als een donkere, op elkaar gedrongen kudde liep de kleine rouwstoet achter
de zacht schommelen-de wagen: de enkele vrouwen van het hoofd tot de voeten
gehuld in hun lange, zwarte, door de wind soms klapperend opwaaiende kapmantels;
de mannen in hun korte buisjes, de handen in hun broekzakken en de schouders
opgetrokken voor de kou. Bij de eerste kruisweg hield de wagen even stil en allen
baden met gebogen hoofden en gevouwen handen, om de boze geesten te bezweren.
In 't ruisen van de hoge wind krasten rondzwervende zwarte kraaien. Ginds ver, over
de blote uitgestrektheid van de velden, rees spits de grijze kerktoren, waarin het
dodenklokje tampte, eentonig-aanhoudend, nu eens sterk en dan weer zwak gedragen
door de wind, als een halsstarrig, steeds herhaald geroep...
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XXXII
Toen begon langzaam weer de dagelijkse gang van het gewone leven. - Rozeke was
beter en zat op in de keuken. Moeder was weg. La zou nog een poosje blijven om in
't huishouden te helpen.
De voordeur ging open en voor de derde maal die ochtend, stak Smul van achter
't houten schut zijn hoofd naar binnen. Hij trad helemaal naar voren toen hij eindelijk
Rozeke ontwaarde, bleek en mager, met witte kussens achter de rug in de leunstoel
waar destijds Alfons zat bij het vuur, en vroeg haar:
- Wa goan we nou doen, bezinne, mee die partij achter de Vlierbeum: zoên we
doar eirdappels planten of zoên we 'r suikerijen zoaien?
Die eenvoudige vraag bracht Rozeke helemaal van streek, deed haar plotseling
weer beseffen wat zij aan Alfons verloren had. - Ach! hoe kon ze 't weten wat er daar
geplant of gezaaid moest worden? Zij had daar immers geen verstand van en niemand
was er om haar raad te geven. Haar betrokken, bleek gezicht met triestig-doffe ogen
verwrong zich als onder een pijnsteek en zij antwoordde vol aarzeling en twijfel:
- Och Hiere, 'k en weet ik zelve niet; wa peist-e gij?
- Ik zoe d'r eirdappels planten, antwoordde hij kortaf. - Veur de suikerijen geven
z' ou wat da ze willen en d'eirdappels houên altijd uldere prijs.
- Hawèl, joa, Ivo jongen, plant er gij eirdappels, knikte zij.
- En de zure mis achter den bos, bezinne? Zoên we nou ne kier proberen mee d'r
wa semiek op te streuien, of zoen w'hem nog 'n joar loate liggen lijk of hij es?
Opnieuw vertrok zich haar pijnlijk bleek gezicht van aarzeling en twijfel.
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- Wa peist er gij van? vroeg ze voor de tweede maal.
- Ik zoe 't nog 'n joar uitstellen, antwoordde hij. - Whèn nog al wa heui over van
passeerde joare en die semiek 'n es toch dikkels moar vervalsten bucht.
- Hawèl joa, we zillen nog 'n joarke wachten. Hij knikte met het hoofd en was
weg.
Zij voelde 't wel, zij was geheel en al, voor wat 't beheer van de boerderij betrof,
aan zijn wil en besluiten overgeleverd; zijzelf had er geen verstand van. Het was dan
ook maar beter dat ze 't aan hem overliet: aan hem en aan Vaprijsken. Zij tobde en
sprak erover met La, een groot deel van de dag; en 's avonds na het eten, terwijl de
beide knechts even vóór 't naar bed gaan bij de haard hun pijp zaten te roken,
onderhield zij er hen over, de stem bevend en de ogen vol tranen:
- Ivo en Vaprijs, 'k hope toch da ge mij alle twieë goe zil blijven helpen. Ik 'n hè
natuurlijk gien verstand van boeren, en 'k hè road en hulpe neudig. - 'k Hope dat ge
zilt willen doen lijk of 't veur ulder eigen woare.
Vaprijsken kreeg een traantje van ontroering in zijn oog.
- Ge meug gerust zijn, bezinne; over mij 'n zilt-e niet te kloagen hèn, zei hij met
een stem die trilde.
Smul, het hoofd somber gebogen, knikte zonder iets te zeggen. - Gij toch euk,
Ivo? vroeg ze bedeesd, zonder hem haast aan te durven kijken.
Hij klopte de as van zijn pijp uit op zijn klomp, spuwde van zich af, en antwoordde
eindelijk, kortaf en ruw, met harde blik, zoals het zijn gewoonte was:
- Dat dippendeert, bezinne, van wie da g'hier as boer wilt aanstellen. Ienen boas
op 't hof: Vaprijs of ik!
Zij schrikte hevig van zijn woorden. Hij of Vaprijs? En dan nog wel als boer, als
baas! O, wat voelde ze weer hard de akeligheid van haar verlies! Een weke kleur
kwam over haar verlepte wangen; zij stotterde en kon geen antwoord uitbrengen; zij
wist niet wat ze zeggen moest. Er was een ogenblik volkomen stilte.
- Ik of Vaprijs! herhaalde hij met vastberaden nadruk om de beurt haar en
Vaprijsken met zijn barse, strakke ogen aankijkend.
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Eindelijk kwam een spotachtige glimlach om Vaprijskens gele snor.
- Ik of hij 't es mij 't zelfde, zei hij leukjes, - we 'n zijn wij toch moar knechten alle
twieë.
Rozeke verademde en keek het trouwe knechtje dankbaar aan. Vaprijsken was zo
goedig! Hij, toch, zou niet onhan-delbaar zijn. En wat was het ook goed dat hij 't zo
duidelijk gezegd had: knechten alle twee!
Doch kort van duur was haar vreugd. Smul gaf zich niet eens de moeite Vaprijskens
schimpscheut te beantwoorden, en ging ook op de zaak niet verder in. Bruusk stond
hij overeind, als een die al gezegd heeft wat hij zeggen wou, wenste een korte
goenacht en was meteen de deur uit. Verbaasd en onthutst keken Vaprijs en Rozeke
elkander aan. Zij voelden wel dat zij niet bij machte waren om tegen zo'n kerel op
te staan.
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XXXIII
Vanaf dat ogenblik werd ook Smul de onbetwiste boer en baas van de hoeve. In het
begin nog raadpleegde hij Rozeke; maar, aangezien ze zich toch altijd naar zijn
oordeel schikte, achtte hij deze formaliteit al spoedig overbodig en bered-derde
weldra alles zonder vragen naar zijn eigen wil. Hij besliste waar en wat gemest,
geploegd, gezaaid, geplant zou worden; waar, wanneer en hoeveel noodhulp-werkvolk
moest gevraagd worden; hoe, hoelang en voor welk loon zij zouden werken. Eerst
vroeg hij nog een tijdlang Rozekes in-stemming en goedkeuring voor wat inkopen
en verkopen betrof; maar ook daarin handelde hij weldra naar zijn eigen, exclusief
goeddunken, kocht en verkocht, vroeg of bracht eenvoudig aan Rozeke het geld van
de ingeslagen of geleverde waren.
Het duurde niet lang of kopers en leveranciers onderhandelden uitsluitend en
rechtstreeks met hem. De molenaar, de lijnmeelfabrikant, de zadenhandelaar boden
hém hun produkten aan; de veekoper, de aardappelkoper debatteerden met hém over
de prijzen van het vee, van 't graan en van de aardappels.
Rozeke zag en voelde wel dat hij zijn grens ver te buiten ging, maar zij had nu
eenmaal, door de omstandigheden gedwongen, de macht uit haar handen gegeven
en zag geen kans die nog terug te krijgen. Het was fataal zo gekomen, het had niet
anders gekund; dat was het onvermijdelijk gevolg van de grote ramp die haar geluk
geknakt had. - Doch anders kon zij over hem niet klagen en de heerschappij was wel
aan hem besteed. Hij verdiende ze ten volle. Hijzelf werkte, onvermoeid en flink, de
ganse dag door; hij werkte eigenlijk voor haar en voor haar kinderen, als gold het
zijn persoonlijke belangen; en zij zag en voelde, als een zachte
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troost in haar lijden, de tijdens Alfons' langdurige ziekte wel eens bedreigde materiële
voorspoed en welvaart weer op het boerderijtje komen.
Edoch, daarbuiten, om zich heen, voelde zij ook groeiende nijd en nauwelijks
bedekte schimperij en vijandschap. Men spotte met zijn heerschappij en lasterende
tongen verspreidden lelijke geruchten. Vaprijsken noemde hem achterrug ‘menier
den boas’, en 's zondags, wanneer hij halfdronken in de herbergen van 't dorp liep,
vertelde hij aan al wie 't horen wilde, dat hij van plan was zijn dienst op te zeggen.
Hij vloekte en raasde, driest en uitdagend zodra hij uit Smuls tegenwoordigheid was
en voorspelde dat men weldra rare dingen zou bijwonen. - Ook het Geluw Meuleken
was dadelijk, na Smuls bazig optreden, stroef, venijnig en onhandelbaar geworden.
Zij keek Smul niet meer aan, wat Rozeke zeer verbaasde en verheugde, want zij
vreesde 't ergste van hun gescharrel en voelde zich, minder dan ooit, bij machte het
tegen te gaan; maar niet alleen tegen Smul, ook tegen haar was 't Geluw Meuleken
onvriendelijk geworden; en evenals Vaprijsken raasde en lasterde zij achter de rug
om, op haar zondagmiddaguitgangen in 't dorp. Het duurde niet lang of van al die
vage, lelijke geruchten kwam Rozekes ouders iets ter ore; en op een zondagmiddag
verscheen moeder op de boerderij.
Rozeke hoefde haar slechts van ver over het erf te zien aankomen, om dadelijk te
merken dat er iets ongewoons ophanden was. De dikke vrouw zweette en hijgde,
breed schrijdend met waggelende heupen, als een vette modder-eend; haar gezicht
was blakend rood en haar tandeloze mond hing open van inspanning en haast.
Nauwelijks was ze binnen en had ze zich overtuigd dat Rozeke met haar kinderen
alleen was, of ze hijgde en stotterde 't er opgewonden uit:
- Roze!... è è es da woar wat da 'k doar heure zeggen hè... dat-e gij mee ouë
peirdeknecht goat hirtreiwen as ouën tijd om es?
- Wa... wa zegt-e doar, moeder! riep Rozeke verschrikt. Moeder, met de benen
ver vaneen, snakkend naar adem op een stoel gezakt, moest eerst even op verhaal
komen. Haar fletse blauwe ogen keken rond en boos haar dochter aan en
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dikke zweetstralen liepen over haar vette, rode kwabbe-wangen.
- O... o... of 't woar es da ge mee ouë peirdeknecht goat hirtreiwen as ouën tijd om
es? herhaalde zij eindelijk, met een stem die klapte als een zweep.
Een vloed van emotie kwam plotseling vanuit de diepte van Rozekes hart naar
haar gelaat opgestormd. Het hokte in haar keel en vulde met tranen haar ogen. Zij
dacht aan Alfons en aan haar heilige belofte bij zijn sterfbed; en dat zij die belofte
schenden zou, o, het stond zó ver van haar af, dat zij innig en ellendig droef, maar
niet eens boos of verontwaardigd over moeders harde woorden werd. Zij zuchtte
zwaar en hikte zenuwachtig, doch zij wist zich te beheersen; en in plaats van de vraag
te beantwoorden, vroeg zij op haar beurt, met kalme, bijna toonloze stem:
- Wie zegt da, moeder?
Wie... ha! heul 't dorp! 't Es er vul van! D'r wor van nie anders gesproken. 't Es 'n
schande! hijgde de opgewonden vrouw.
Fier hief Rozeke het hoofd op. Zij voelde zich gesard en ook eindelijk kwaad
worden. Haar ogen schitterden en een hete kleur kwam over haar ingevallen wangen.
- Hawèl, moeder, as ze 't ou vroagen zeg dan veur mijn poart dat 't leugens zijn!
riep zij eensklaps nijdig en bits.
De oude vrouw schudde zuchtend en kreunend het hoofd. En zij begon scherp uit
te varen tegen Smul en tegen 't Geluw Meuleken, zelfs tegen Vaprijsken en tegen
alles wat, vooral sinds Alfons' dood, op 't hoevetje gebeurde. - 't Es'n schande!
herhaalde zij voortdurend. - 't Schijnt dat 't al aan d'euren van de páster es gekomen,
en as er den b'ron of mevreiwe van heuren, zilt-e moete verhuizen!
- Joa moar wàtte, moeder? Wa ès er 'n schande? wa ès er gebeurd? riep Rozeke
hoe langer hoe bitsiger wordend.
- Hoe! Zij-je blend of deuf dan? Of es 't moar geboaren? gilde de dikke vrouw. Weet-e gij meschien nog niet dat 't Geluw Meuleken moe ne kleinen krijgen en da
ze zeggen dat 't euk van Smul es!
Geweldig schrikte Rozeke op. Het vreemde doen van 't Geluw Meuleken was haar
al een hele tijd verdacht voorgeko-
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men en daar kon wel iets van aan zijn. Toch begreep ze 't niet goed en twijfelde nog.
- Ha moar, moeder, 't es uit! Ze 'n kijken al sedert verschelde weken noar mallekoar
nie mier omme! riep zij angstig en verbaasd.
- Hawèl joa, 't es precies doarmee dat 't uitgekomen es! hijgde moeder Van Dalen.
- Van as Smul ondervonden hèt dat de pap verbrand was, hèt hij heur loate leupen
omdat hij sedert Alfons' deud zijn zinnen op ou gesteld hèt! En 't Geluw Meuleken,
die doarom kwoad geworden es, goa nou heul den boel in 't dorp vertellen; en
Vaprijsken, die zjaloes es, euk!
- Wà leupen z' al vertellen? vroeg Rozeke.
- Wèl... van ou en van hem! Ge 'n moet ou nie onneuzel geboaren! Ge keun wel
peizen, e-woar, wat da ze vertellen? O! 't Es 'n schande! 'n Schande!
't Was als een openbaringslicht dat plotseling voor Rozeke opging. Zij voelde, met
afschuw en schrik, het ganse laag gebabbel en geknoei dat buiten haar om ging, en
begreep aan welke vuige laster zij weerloos was blootgesteld. Zij trilde van
verontwaardiging en woede, eensklaps vast besloten er korte metten mee te maken.
- 't Es goed, moeder, 'k ben blije da 'k da amoal wete; d'er zal hier gauwe goan
veranderijnge komen, zei ze beslist; en als in krachtdadig besluit kneep ze strak haar
lippen op elkaar.
Na nog langdurig klagen en knorren en vitten ging moeder eindelijk weg, en kort
daarop kwam 't Geluw Meuleken van 't dorp terug.
Rozeke liet haar niet eens de tijd muts of mantel af te nemen.
- Es da woar, Meuleken, vroeg zij bruusk af, met bleke, bevende lippen, - es da
woar dat-e gij moet ne kleinen hên van Smul?
Het Geluw Meuleken, klaar om zich op haar zolderkamertje te gaan verkleden,
bleef als versteend staan, 't ontsteld gezicht naar Rozeke omgekeerd, de knop van de
zoldertrapdeur in de hand. En vóór ze zelfs een enkele klank tot antwoord had geuit,
zag en begreep Rozeke eensklaps alles: haar be-
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trokken, bleek gezicht vol gele sproeten, de angstig-verwilderde uitdrukking van
haar ogen, het reeds zwaar wordend figuur; alles wat zij in haar diepe droefheid van
de laatste tijden niet gemerkt had, trof haar nu plotseling als een klap in het gezicht
en zij raasde, net als haar moeder, terwijl het Geluw Meuleken, zuchtend en schreiend,
de waarheid ook niet poogde te verbergen:
- 't Es 'n schande, 'n schande! Mij bedriegen in ploatse van mij t' helpen in al mijn
verdriet! - 'k Ha d'r al lank wa van in de goaten, moar 'k miende dat 't gedoan was!
- Joa moar azeu 'n keunt g'hier nie blijven, zille! Treiwen of hier wig! Het Geluw
Meuleken hikte en snikte:
- Hij 'n wil nie treiwen, bezinne. Hij hè mij bedrogen en nou loat hij mij leupen.
Hij durf zelf zeggen dat 't van hem nie 'n es, de sloeber! - Moar 't 'n es anders nie of
om mee ou te keunen treiwen!
Rozeke bedwong met moeite een kreet van walg en opstand:
- Mee mij! Wie zegt datte? Wie durft da zeggen?
- Iederien, bezinne, iederien.
- Hij euk?
- 'k 'n Weet 't nie, bezinne, moar iederien in 't dorp zegt het; en Vaprijsken zegt
het euk, iederen zondag, in d' hirbirgen, aan al die 't heuren wilt!
- Vaprijs es nen deugniet, ne zot; en gij 'n zij euk gien goeje, want g' het er euk
van gebabbeld, ik weet het!
- 't Es gelijk, bezinne; ik 'n hè 't nie iest gezeid; Vaprijs hèt 't iest gezeid; moar ik
ben d'r d'ongelukkigste mee. O! Die sloeber, die sloeber!
Het Geluw Meuleken raasde en snikte tegelijk, en Rozeke, ellendig doch
medelijdend, voelde langzamerhand haar eigen toorn in machteloze wanhoop
verzinken. Doch zulk een toestand kon ze niettemin in geen geval op haar boerderij
dulden, en zij besloot met Smul te spreken en hem, zo mogelijk, tot een huwelijk
met het Geluw Meuleken over te halen.
Zij stuurde het snikkend dienstmeisje naar bed, en wachtte op de komst van Smul.
Zij hoorde weldra een geluid van voetstappen in de duisternis over het erf en opende
met kloppend hart de voordeur.
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- Ivo, zij-je 't gij? riep ze.
Haar stem klonk zwak en onvast. Zij spande al haar krachten in om sterk en kalm
te blijven en haar gezag te handhaven. Haar wenkbrauwen stonden gepijnigd
saamgefronst, haar tanden beten zenuwachtig op haar onderlip en zij voelde zich in
't donker op de drempel een vurige kleur krijgen.
- Joa ik, bezinne, klonk Smuls ruwe stem in de duisternis.
- Wilt g'hier ne kier komen?
Hij was reeds bij de deur van de paardestal om te gaan slapen. Hij keerde zich om
en kwam sprakeloos, dwars over de boomgaard, naar het woonhuis toe. Zij zag zijn
sterke, gedrongen gestalte trapsgewijs uit het donkere te voorschijn komen.
- 'k Zoe ou ne kier wille spreken, Ivo.
Hij knorde iets als antwoord, trad achter haar binnen en sloot de deur.
Zij stonden vlak tegenover elkander in de ruime, lage, zwart-gebalkte keuken, zij
vreselijk ontsteld en niet wetend hoe te beginnen, hij nurks en nors als altijd, zijn
dikke rosse snor als een stugge streep dwars door zijn beenderig gezicht met sterke
kaken, zijn koude, grijsblauwe ogen strak op haar gevestigd, onder de klep van zijn
zware, ietwat scheef op het hoofd staande pet. Een lampje zonder kap stond ongezellig
lichtend op een laag groen tafeltje; in 't haardvuur versmeulden de laatste houtblokjes
tot as en kool. Hij wachtte, lomp en stijf in zijn zondagskleren, wat zij hem te zeggen
had.
- Ivo, begon ze eindelijk, zonder hem aan te durven kijken en met een stem waaraan
zij weer vruchteloos poogde kracht en vastheid te geven, - Ivo, 't Geluw Meuleken
kloagt over ou, as da ze 'n kind van ou moe krijgen en da ge mee heur nie 'n wilt
treiwen.
Zij hief het hoofd op en keek hem aan, plichtmatig berispend, één enkele seconde.
Maar, voor zijn harde, boze oog-opslag, sloeg zij dadelijk háár blik weer neer.
- Ik 'n wee doar niets van, bezinne; 'k 'n hè doar gien affeirens mee, klonk kort en
ruw zijn afdoend antwoord.
- Ze zeg zij het toch, ze beweirt dat 't van ou es; en às 't azeu es zoe je 'r toch wel
meugen mee treiwen, drong zij
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zonder overtuigingskracht aan.
- Bezinne, antwoordde hij, plotseling bijna uitdagend, - die zijn gat verbrandt moe
op de bloaze zitten, en die hem in nen nest mee deurns zet 'n weet niet dewelken dat
er hem steekt! 't Kan het van mij zijn, moar 't kan euk van Vaprijs zijn en meschien
nog van ne heulen boel andere. Ik 'n trek het mij nie aan, bezinne; 'k voag er vierkante
mijn botten aan.
- Joa moar, Ivo, op die manier 'n kan ik ulder toch op mijn hof nie houên! riep zij
eensklaps heftig, met hoge kleur, over zijn hondsheid verontwaardigd. - Wa zoên de
meinschen wel zeggen? En wa zoên de giestelijke zeggen? Wat zoên den baron en
de baronesse zeggen? Ze zoèn mij doen verhuizen!
- 't Es het goed, bezinne, as ge 't op die manier opneemt zal ik wiggoan, zei hij
kortaf. En hij week alvast naar de deur.
Zij schrikte. Weggaan! Dat kon niet, vooral niet op dit ogenblik, met de aanstaande
volle drukte van de veldarbeid. Dat was een halve ruïne, voor haar en voor haar
kinderen. En zij voelde zich plotseling laf worden; zij voelde, dat niet de misdadiger,
maar wel het ongelukkig slachtoffer, het Geluw Meuleken, moest opgeofferd worden.
Zij stond met hoge kleur te beven en wist niet meer wat te zeggen; tranen kwamen
in haar neergeslagen ogen en zenuwachtig beefden haar lippen. Wanhopig keek zij
om zich heen, als zocht zij naar een hulp en steun die niet meer te vinden was, als
zocht zij nog naar hem die haar door de dood zo onmeedogend was ontnomen. Maar
zij had niets meer, zij stond zo ellendig alleen en zo zwak op de wereld; en laf
ontsnapte 't aan haar bibberende lippen:
- Gij of zij, d'r moet toch ien van de twieë wig; azeu 'n kan 't nie blijven. - En zij
moe in alle geval...
Eensklaps vloog de zolderdeur open en 't Geluw Meuleken, die staan luisteren
had, kwam in de keuken gesprongen, woest, razend, huilend, met fonkelende ogen
schreeuwend en scheldend:
- Gie sloeber! Gie valschoard! Watte! Ge durf zeggen dat 't van ou nie 'n es! En
gij euk, bezinne, gij zij euk 'n slechte,
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'n slechte! Ge span mee hem te goare! 't Es 'n schande! Ge zij sloebers, valschoards
alle twieë! Ulder hof es verdomd, verdomd! Hij es nen brigand, ne meurdenoare!
Hij hé mij compleet vermeurd en hij zal ou euk vermeurden, en 't zal wel besteed
zijn! 'k Zoe nog liever veur mijn kind goan scheuien as hier nog ne menuut langer
op ulder slecht hof te blijven!
Woedend vloog zij naar de voordeur en eer zij de tijd hadden een woord te spreken
of haar met geweld tegen te houden was ze buiten en weg, de boomgaard af, het hek
uit, onder razend geblaf van de waakhond door de nachtelijke duisternis naar 't dorp.
Rozeke was huilend van ontsteltenis op een stoel ineengezakt; Smul, even stom
en roerloos als een bruut, stapte met logge tred uit het huis en ging naar zijn
slaapplaats in de stal.
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XXXIV
De jonge baron en zijn vrouw kwamen dat jaar later dan gewoonlijk buiten. Zij waren
er eerst tegen het einde van mei en enkele dagen daarna kwam de barones Rozeke
opzoeken.
Het was een droevig bezoek, een gans heropleven van al de zware, nog maar pas
geleden smart. Rozeke begon dadelijk hopeloos te schreien zodra zij de barones zag
en lang spraken zij nog over de dode. De barones vertelde haar nog eens hoe zij 't
onmogelijke had gedaan om hem langer in 't zuiden te houden en hoe het was mislukt,
omdat hij er niet wennen kon en aldoor, altijd naar huis verlangde. Hij was ook reeds
tè ziek toen hij vertrokken was; hij kòn niet meer genezen. 't Was erfelijk geweest
bij hem, zij wist het van de dokter: zijn vader en zijn broeder waren ook beiden jong
aan tering gestorven.
Rozeke stilde eindelijk haar overstelpende, te lang verkropte tranen en toen viel
het haar plotseling op dat ook haar voorname vriendin er zo bedrukt uitzag. Een
ongewone plooi van kommervolle ernst lag over haar verbleekt gelaat en haar mooie
ogen hadden iets vaag-peinzends, iets afwezigs en verstrooids in hun uitdrukking,
alsof zij voortdurend met haar gedachten elders was. Rozeke vroeg hoe 't ging met
haar kindje en haar man.
- Goed: nogal goed, antwoordde zij met stille, matte stem, terwijl een lichte kleur
over haar bleke wangen kwam.
- Es menier den baron euk op 't kastiel? vroeg nog Rozeke.
- Neen, nog niet, maar hij komt nu weldra, antwoordde zij. Haar wenkbrauwen
trokken zich zenuwachtig samen en iet-wat hoger kleurend wendde zij het hoofd om
en bracht het gesprek op andere onderwerpen.
Rozeke durfde niet verder meer vragen, maar plotseling her-
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innerde zij zich de mededeling uit een van Alfons' laatste brieven: de zonderlinge
ontmoeting van de baron met die twee rare vrouwen in zijn automobiel, en even
bekroop haar de angst dat hun huwelijk er ongelukkig door geworden was. Doch zij
joeg die akelige gedachte ver van haar weg. - Hoe zou het mogelijk zijn, dacht zij,
dat een man die zulk een schone, goede, liefhebbende vrouw bezit, nog ooit naar
andere en dan nog wel naar zulke slechte vrouwen om zou zien.
En toch,... zij vreesde.
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XXXV
Na de heftige scène met het Geluw Meuleken was de toestand op de boerderij
gedurende enkele dagen hoogst gespannen geweest. Smul liep sprakeloos en somber,
als een bruut, over het erf, Vaprijsken was aan de drank, werkte niet meer, sprak van
weggaan en in haar radeloosheid had Rozeke haar ouders te hulp geroepen.
Moeder, steeds categorisch in haar optreden, wilde dat zij heel de boel ineens
opruimde, dat zij, niet alleen het Geluw Meuleken, die nu trouwens bij haar moeder
in het dorp was en bleef, maar ook en vooral Smul en Vaprijsken voorgoed aan de
deur zette. Doch vader Van Dalen en Rozekes broeders, veel kalmer en wijzer,
kwamen daar sterk tegen op en beweerden dat het gekheid wezen zou. Moeder had
mooi praten, omdat zij zelf niet voor 't geval stond, maar waar vandaan zou zij zo
ineens twee nieuwe vaste knechts gaan halen, terwijl met de ophanden zijnde oogst,
nergens zelfs meer noodhulp was te krijgen? Zo'n vaart had het dan ook niet genomen.
Moeder had het onuitvoerbare van haar al te radikale plan al spoedig ingezien,
Vaprijsken was tot reden en bedaren gebracht en Smul werd voorlopig met rust
gelaten. Zelf was moeder ten slotte voor Rozeke een nieuwe meid gaan zoeken, een
van ver; een ‘uit den bosschen’ zei moeder, zodat ze niets met al 't gescharrel en
geknoei van de laatste tijden zou te maken hebben. Op een ochtend kwam het meisje,
vergezeld van moeder, op de hoeve aan; en 't leek een vriendelijk, ietwat bedeesd
deerntje, een zwartje, met héél lichtblauwe, bijna witte, kleine oogjes en een rond,
zachtwangig, door de zon gebruind gezicht, vol bruine sproetjes, veel bruiner en veel
dichter op elkander gezaaid nog dan die van het Geluw Meuleken. Die overvloedige
sproetjes en die hele lichte ogen vond moeder buitengewoon
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lelijk, en dat stelde haar enigszins gerust voor de toekomst vanwege geknoei met de
knechts. Zij heette Meleken.
En weer ging eindelijk op het hoevetje het vlijtig, alledaagse leven zijn gewone
gang.
De oogst was begonnen, het vlas was reeds weg en nu was men overal aan 't pikken
van de rogge. Van alle kanten klonk het sissen van de scherpgeslepen sikkels in het
ruisendneerzijgende koren; en weldra stond de ganse uitgestrekte vlakte bezet met
ontelbare, als levende gestalten in elkaar gestrengelde en overeind geplaatste schoven.
Het waren, in het zonnegoud, als zoveel goud-gekapte en goud-gerokte vrouwtjes
op het kaalgeschoren stoppelland; als stille processies van duizenden en duizenden,
allen in de verte geschaard om 't rustig dorpje met zijn puntig, grijswit torentje; allen
statig gaande, in geheimzinnige vroomheid, tussen de paars-bloeiende klavervelden
en de heldergroene weiden, als een reusachtige dankbedevaart van landelijke
heerlijkheid en weelde. Tot één grote hymne van vruchtbare arbeid versmolten alle
gebaren en geluiden; er was geen tijd voor grapjesmaken noch voor klein gescharrel
meer; en ook op Rozekes hoeve was 't nu ingespannen werken, van de vroege ochtend
tot de late avond. Allen voelden de verantwoordelijkheid en de plicht van de ernstige
landarbeider in oogsttijd; en Smul, zowel als Vaprijsken en de andere, gehuurde
pikkers en bindsters, stonden heel de dag in zonnegloed op 't hete veld, midden in
de zware garven die op de blonde stoppelakker vielen als weggemaaide soldaten op
een slagveld. Smul wakkerde hen allen door zijn kranig voorbeeld aan.
- Toe, jongens, nog 'n uurken, nog 'n half uurken, nog 'n koartierken binst da we
't scheun weer hèn, 'k zal ulder trekteren mee nog 'n flassche, porde hij hen aan, nadat
de zon, die heel de lange dag op de gebogen ruggen had gebrand, reeds lang in haar
apotheose-luchtkastelen van rode en gouden wolken onder de in vage schemering
wegsmeltende horizon verdwenen was. En tot de allerlaatste man bleef hij gebukt
en zwetend sikkelen, soms heel alleen in 't laatste avondrood op 't uiterst hoekje van
een veld, waar hij dan halmen en aren van vuur en bloed scheen neer te maaien.
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En lang reeds zaten de anderen etend om de avondtafel, als hij, eerst nog naar zijn
paardestal gegaan, ook eindelijk binnenkwam en uitgehongerd en doodmoe begon
te slurpen.
En Rozeke kon niet anders dan hem dankbaar zijn en hem bewonderen voor zoveel
toewijding en moed, al bleef zij ook haar vroegere schrik steeds voelen. Dat was iets
onoverwinbaars, dat was in haar gekomen, door zijn woestheid, die eerste keer,
tijdens zijn wilde aanranding, in het door de weghollende paarden platgetrapt en
neergeslingerd koren; en telkens kwam het weer, telkens zag en voelde zij de wrede,
gruwelijke scène in al haar akeligheid en vreesde zij dat het wellicht opnieuw gebeuren
kon. Haar grote angst was van met hem, al was 't ook maar een enkel ogenblik, alleen
te zijn. Dat was nog nooit voorgekomen sinds al de tijd dat hij bij hen woonde,
behalve op die avond toen het Geluw Meuleken was weggelopen; maar nu, de laatste
weken, leek het wel of het noodlot er zich mee bemoeide. Het was herhaaldelijk
gebeurd dat hij haar 't een of ander vragen kwam terwijl ze toevallig heel alleen in
de keuken was; en eens zelfs, haar in de keuken niet ziende, had hij haar gezocht tot
in haar kamer, waar zij iets aan 't schikken was. Toch deed hij nooit iets vreemds,
iets ongewoons, iets dat haar onberedeneerde angst rechtvaardigen kon. Meestal keek
hij haar zelfs niet aan terwijl hij tot haar sprak, tenzij heel vluchtig soms, alsof hij
niet goed durfde, met een korte straal van zijn strak-harde, barse ogen. Hij zei
doorgaans kortaf wat hij te zeggen of te vragen had, en luisterde met zijdelingse blik
naar haar antwoord; en zodra alles zakelijk gezegd was ging hij weg, stug weer naar
zijn werk.
En toch... toch was ze zo bang! - Telkens had ze 't akelig voorgevoel dat hij haar
eens, heel onverwacht en plotseling, lang en frank en bars vlak in 't gezicht zou
durven aankijken en dat hij haar dan iets vragen zou, dat hij haar tot iets dwingen
zou, waartegen ze zich slechts met de uiterste krachtsinspanning zou kunnen
verdedigen. Het zou wellicht een bruuske overrompeling van ruw geweld zijn, een
woeste aanranding, gelijk die onvergetelijke avond in het koren; het zou iets zijn,...
ze wist niet wat, iets schrikkelijks, iets dat als een orkaan plotseling over haar zou
aangestormd komen
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en haar zou verpletteren.
Vreemd was het dat ze dat juist zo sterk voorgevoelde en vreesde, nu hij uiterlijk
veel zachter, veel gedweeër leek dan vroeger. Hij zag er slecht en mager uit de laatste
weken, wellicht door 't overmatig werken uitgeput; en soms, wanneer zij hem op
mooie zomerzondagmiddagen afgemat en eenzaam onder een boom of ergens op het
erf zag zitten, in plaats van zich als Vaprijsken in de herbergen van 't dorp te gaan
verlustigen, voelde zij een vaag medelijden in zich opkomen en had zij wel graag
iets willen verzinnen om hem voor zijn hard zwoegen vergoeding te geven. Maar
wat? Zij wist het niet, zij durfde er haast niet over denken. Zij durfde hem vooral
niet vragen: - Scheelt er iets, Ivo? Voelt ge u niet wel? Waarom gaat ge u niet eens
amuzeren in het dorp, gelijk Vaprijsken? Zij schrikte van 't idee alleen dat zij hem
zoiets vragen zou. Het kwam haar voor of plotseling dan 't allerergste zou gebeuren,
dàt waar ze juist zo bang voor was. En ze zei noch vroeg iets, maar sloeg hem angstig
gade, in voortdurende bange spanning, dat het lang gevreesde eindelijk los zou
barsten.
Zo zat hij eens, op een zondagmiddag, als naar gewoonte alleen zijn pijpje rokend,
onder de schaduw van een boom in 't gras. Meleken had verlof gevraagd en was naar
haar verre dorpje in de bossen en Vaprijsken zat ergens in een herberg. Haast iedere
zondag nu trachtte Rozeke iemand van het ouderlijk huis bij zich te krijgen; en weer
verwachtte zij moeder met La, of vader met Miel of met Dolf, die doorgaans 's
zondags in het dorp naar de vesper gingen en daarna even door kwamen gewandeld,
tot aan 't boerderijtje. Maar reeds lang had zij ditmaal op 't verre kerktorentje het
eind van de vesper horen luiden en 't werd vier uur, halfvijf, vijf uur en eindelijk
begreep zij dat die zondag niemand komen zou. Meteen bedacht ze zich dat het juist
kermis was in een naburig dorp en dat La en Dolf, die beiden een verkering hadden,
daar wellicht met hun lief naar toe waren gegaan, terwijl vader en moeder en Miel
thuis bleven wachten.
Zij keek door 't kleingeruite raampje. Smul zat nog steeds in dezelfde houding, de
rug geleund tegen de boomstam die hem half voor haar gezicht verborg, de benen
uitgestrekt in
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't gras. Een licht doorschijnend-blauw wolkje dreef nu en dan van achter de ruige,
donkere stam zijlings weg; hij rookte. Verder zag zij 't openstaande hek van 't erf en
de eenzame landweg met bomen, waar nu geen mens ging. Nog verder, achter zijn
klein bloemen- en groentetuintje, stond het helder werkmanshuisje met zijn groene
luikjes en zijn glinsterende ruitjes, deurtje dicht en stilte er omheen, als verlaten.
Rozeke zuchtte en keek weer op haar handwerk: zij breide aan een bruinwollen
borstrokje voor Hilairken, tegen de volgende winter. De kleine zat naast haar, plat
op de grond bij haar werktafeltje, de benen open, morsend met aarde, in en uit een
blikken kroesje. Hij had last van zijn tanden en kwijlde en de kwijlstraaltjes rekten
vanuit zijn natte open mond tot op zijn borstje en van daar tot in zijn morsgeknoei
met aarde, waar het een slijkplasje werd. Hij had er grote, stille pret in, als in een
onuitputtelijke bron van joligheid, die hij voortdurend in zichzelf droeg; en zijn
handjes en gezicht waren nat en zwart als van een wroetend modderbeestje. Het
kleintje in zijn wieg lag leutig op de rug te glimlachen, met blaasjesmond en wijd
open, helder schitterende ogen; en af en toe sloeg het juichend en spartelend armpjes
en beentjes heen en weer, als een vogeltje dat weldra uit zijn nestje zal gaan vliegen.
Dieper zuchtte Rozeke en zij keek haar beide kinderen met ontroerde tederheid
aan. Zij dacht aan Alfons en een zee van leed woelde weer uit de diepten van haar
binnenste de tranen tot haar ogen op. Ach, dat hij 't toch niet beleven mocht: zijn
vrouw, zijn kinderen, hun welvaart op het hoevetje, hun aller kalm geluk in 't schone,
vreedzaam jaargetijde, de welverdiende rust na 't harde werken van de ganse zomer!
Een droeve plooi kwam om haar mond; zij schreide in stilte. Uren lang soms zat ze
zo te schreien in rouwvol herdenken en herleven van 't zo kort-gelukkige verleden.
Iedere rustdag, ieder uur van ontspanning of van eenzaamheid kwam dat telkens
weer zo bitter en wanhopig kwellend in haar op. - Maar eensklaps schrikte zij en
meteen droogde de emotie haar tranen en spande haar zenuwen tot onbewuste
zelfverdediging. - Daar zag ze Smul langzaam van
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onder de appelboom opstaan. Wat zou hij nu doen? Zij was alleen en hij wist het; en
hij kon ook wel onderstellen dat niemand van haar thuis nu nog zou komen...
Zij zag hem naar de paardestal gaan en in het donker vierkant van de openstaande
deur verdwijnen. Zij verademde even. Het ogenblik daarna hoorde zij de merrie en
het veulen, dat reeds groot werd, als van blijdschap hinniken. Hij streelde hen zeker,
of gaf hun een lekkernijtje. Hij kwam weldra weer buiten en sloot achter zich de
onderdeur. Dadelijk kwamen de merrie en het veulen hun hoofd uitsteken en keken
hem na. Hij had ze blijkbaar even losgebonden. Het kleintje wipte met een dolle
huppelsprong opzij en rekte toen zijn slanke hals uit naar de zware merrie en beet
haar stoeiend in de nek. De merrie schudde 't, in een gewuif van haar donkere manen,
als verveeld van zich af. Maar meteen keerde zij zich half om en onmiddellijk reikte
't veulentje zijn lange hals scheef naar onder, en zoog. - Smul liep langzaam slenterend
over de boomgaard, tot aan 't hek.
Daar stond hij een wijl, rokend, de handen in zijn broekzakken, turend naar rechts
en naar links, over de verlaten landweg. En Rozeke dacht: - hij staat te kijken of ze
van thuis niet komen. Een buurman, die uit 't dorp terugkeerde, liep langzaam voorbij
en Smul wisselde met hem een groet en een kort praatje. Rozeke hoorde van in de
keuken hun luide stem, terwijl de man, even opgehouden, verder voortschreed:
- Scheun weer, hè?
- 't Es pertijkelier!
Die eenvoudige woorden, zoals zij ze dagelijks hoorde, klonken haar vreedzaam
en geruststellend in 't oor. Er lag ook zulk een goede rust en vrede over alles. De zon,
reeds temperend het heetste van haar stralen, daalde langzaam, in zacht-rodende en
gouden gloed naar 't westen, er hing een gouden pulver over 't land en weldra zou
de heerlijk kalme avondfrisheid komen. En zij dacht erover om zelf nu een uurtje
buiten met de kinderen van het lieflijke weer te gaan genieten, toen zij hem eensklaps
om zag keren en met vastberaden stap naar 't huis toetreden.
Haar hart joeg sneller en zij keek, als om een steun te heb-
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ben, naar haar twee kinderen. Doch zij vond zichzelf onnozel; hij kwam toch immers
elke dag, elk ogenblik in huis; waarom hoefde ze nu bang te wezen! Zij zou hem
eenvoudig een glas bier aanbieden en dan zou hij wel spoedig weer weggaan.
Gewoon kwam hij door de openstaande deur binnen gestapt.
- 't Es woarm, hè, Ivo; wilt ge 'n gloas bier drijnken? vroeg ze, ondanks al haar
inspanning om kalm te blijven toch een lichte kleur van emotie krijgend.
- Merci, 'k 'n hè gien goeste, 'k 'n voele mij op mijn gemak niet, antwoordde hij
kortaf.
Onthutst keek zij hem aan. Hij zag er werkelijk niet goed uit, bleek en getrokken,
met rimpels in 't gezicht; en zijn ogen stonden flauw en dof, ondanks hun gewone,
barse uitdrukking.
- Zeu, wa scheelt er dan? vroeg zij belangstellend.
Hij schudde 't hoofd en eensklaps ging hij, ongevraagd, op een stoel, vlak vóór
haar werktafeltje, zitten. Hij leunde met de elleboog op het tafeltje en keek haar strak
en vorsend aan.
- Bezinne, zei hij eensklaps, zonder voorbereidende inleiding, - azeu 'n kan 't nie
blijven duren. 't Moet 't ien of 't ander worden?
Een schok voer door haar lijf, zij voelde plotseling het erge, het zolang gevreesde
komen.
- Woa... woarom datte? beefde en stotterde zij.
- Da 'k zegge dat 't hier azeu nie 'n kan blijven duren, herhaalde hij met een soort
koppigheid, in de kortbondigheid van een die niet gewend is veel te praten en slechts
over enkele woorden beschikt om zijn gevoelens en gedachten uit te drukken. - 'k
Ben hier boas en knecht terzelvertijd, bezinne; en 't moet 't ien of 't ander worden:
boas òf knecht. Zij zat als versteend, als versteven. Zij wist niet wat te antwoorden.
- Ha moar ge zij gij boas! riep zij eensklaps, instinctmatig, onbewust van wat ze
zei.
- 'k Ben knècht, zei hij met nadruk; - 'k ben knecht en 'k 'n wil hier giene knecht
mier blijven. 't Moet 't ien of 't ander worden: mee mij hirtreiwen, of ik hier wig.
- Daar was het grote woord gezegd, dát wat ze bovenal
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vreesde. Het stond ineens vóór haar, vast als een wrede werkelijkheid en zij gruwde
ervan. Zij schudde hartstochtelijk het hoofd, met over haar wangen een kleur als
vuur, met in haar ogen de onverzettelijke stugheid van een sterk besluit:
- Nie nie, Ivo; nie nie, dat 'n es nie meugelijk, dat 'n kan niet;... Alfons;... mijn
kinderen,... o nie nie, noeit, noeit!
Als door een veer bewogen stond hij op.
- Al gezeid. Zoekt ou nen andere knecht. 'k Goa in mijn viertien doagen.
En vóór ze de tijd had nog een woord te spreken was hij de deur uit.
Daar zat ze, stom en roerloos, als van steen. Zij keek hem door het raampje na en
zag hem over de boomgaard wegstappen, vlug en vastberaden, het hek uit, de landweg
op, in de richting van het dorp.
- Ach Hiere! Ach Hiere! slaakte zij dof en angstig, bevend van ontroering.
Gezellig morsend en kwijlend zat Hilairken vóór haar voeten steeds te knoeien:
spartelend, met glinsterende oogjes en met blaasjesmondje, lag Marietje in haar wieg
te jubelen...
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XXXVI
Smul had zijn dienst opgezeid! - Dat was het grote, dadelijk alom in de buurt
verspreide nieuws van de volgende ochtend. De pikkers en bindsters op de akker
spraken elkander met verbazing aan; Meleken, die om acht uur met de boterhammen
en de koffie op de akker kwam, werd dringend ondervraagd en bevestigde het
ongelooflijke nieuws zonder er eigenlijk de oorzaak van te kennen; en Vaprijsken
juichte onverholen, met glinsterende ogen lachend in zijn gele baard, als voor een
heel goede, blijde tijding.
Met Smul zelf werd er geen woord over gesproken. Zij durfden niet, ondanks de
grote, trillende nieuwsgierigheid die op de tongen kittelde. De kerel zag er ook zo
onheilspellend nurks en somber uit. Hij zag er naar uit om bij de minste toespeling
geduchte klappen uit te delen. Hij was de afgemaaide droge roggeschoven aan het
inhalen en telkens als hij met paard en wagen om de hoek van 't stoppelveld verscheen,
hielden de drukke gesprekken plotseling op en werd de vracht in doodse stilte
opgeladen. Maar nauwelijks was hij weg, vloekend en ruw zwepend op zijn beest,
of dadelijk begon het weer: zij staken de hoofden samen, babbelden en lachten en
maakten eindeloze onderstellingen over de oorzaak van de ruzie en over wat nu
verder zou gebeuren.
- Hij hè hem 'n bleiwe schene geleupen! beweerde de een.
- Z' hè hem zelve wiggezonden! meende een tweede.
- Of hij moe wig van den baron en van de baronesse! veronderstelde een derde.
Maar Vaprijsken was vooral de mening toegedaan dat Smul wel degelijk een
blauwtje had gelopen; en elk ogenblik haalde hij in zijn uitgelaten, wraaklustige pret,
steeds 't zelfde grapje uit: hij liet zijn sikkel in het koren vallen en sprong eensklaps
hinkend en jankend in 't ronde, de beide
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handen wrijvend aan zijn scheenbenen, jammerend dat hij ergens tegenaangelopen
had en dat ze helemaal paars en blauw zagen. En 't ganse troepje viel daarop luid aan
't schaterlachen, het werk stond stil en allen deden om het dolst, tot het daverend
geratel van Smuls lege wagen zich in de verte weer liet horen en allen, nog steeds
vol ontzag en vrees voor hem, haastig weer over de schoven en in 't neerritselend
koren bogen.
Doch Rozeke zelf zat in grote verlegenheid. 't Was volop in de oogst en na de
oogst kwam haast onmiddellijk de zaaitijd, en door wie zou ze hem nu vervangen?
Zij had terstond haar moeder ontboden en haar het gebeurde meegedeeld; maar hoe
moeder ook over die zolang door haar gewenste oplossing juichte en beweerde dat
Rozeke heel gemakkelijk een andere, goedgeschikte paardeknecht zou vinden, zij
vond er juist geen. 't Was ook haast niet te denken, zo volop in de drukke tijd. Allen
waren bezet: geen enkele knecht of dagloner, goed of slecht, was op dat ogenblik
meer vrij. Het enige wat moeder doen kon was Rozeke beloven dat Miel of Dolf
voor 'n poosje zou komen, maar natuurlijk niet voor lang, want zij waren nu thuis
ook broodnodig.
En intussen verstreken de drukbezette dagen, het ogenblik dat Smul zou weggaan
naderde en hij kon maar niet vervangen worden. Rozeke was radeloos. Ganse nachten
lag ze te peinzen en te zuchten, te zoeken naar een middel, om Smul, al was 't maar
voor een hele korte poos, tot na de oogst- en zaaitijd, op de boerderij te houden. Doch
hij was niet te spreken noch te benaderen; als een stugge, nurkse bruut liep hij
wenkbrauwfronsend heen en weer; werkend, etend, slapend, zonder nog naar iemand
om te kijken, noch met iemand ook een enkel overbodig woord te wisselen.
Een nieuwe zondag kwam en dadelijk na 't ontbijt, toen hij klaar was met zijn werk
in de stal, trok hij zijn beste kleren aan en vertrok naar 't dorp. Tegen twaalf uur
kwam hij niet terug om te eten. Zij wachtten even, maar toen hij daar om halféén
nog niet was, at Rozeke zonder hem, met Meleken en met Vaprijsken. - Hij zál niet
meer komen, dacht zij, hij zal zich nu elders verhuurd hebben; en 't kropte in haar
keel, zij kon geen stukje doorslikken. Om twee uur kwam
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haar moeder. Deze moest wel bekennen dat ze nog maar steeds geen andere knecht
voor Rozeke gevonden had; maar dat kwam er niet op aan, beweerde zij: maandag
over een week, dezelfde dag dat Smul vertrok, zou Dolf naar 't boerderijtje komen
en er blijven tot zij iemand had. Slechts twee- of driemaal in de week zou hij voor
een halve dag naar huis moeten terugkeren, om er 't allerdringendste te helpen doen.
Rozeke voelde zich geenszins door deze belofte doelmatig geholpen noch getroost.
Zij begreep best dat zo'n halve maatregel tot niets zou dienen. Wat zij op de hoeve
nodig had was een flinke, werkzame man, die er dag aan dag van de ochtend tot de
avond was, de eerste op en de laatste naar bed, gelijk Alfons gedaan had zolang als
hij maar kon en zoals Smul na hem ook had gedaan.
Toen moeder weer weg was dacht zij er lang over na en kwam tot de conclusie
dat er voorlopig niets anders op te vinden was, dan zichzelf zo spoedig en zo goed
mogelijk op de hoogte van alles wat de boerderij betrof te stellen. Waarom ook wist
ze daar nog steeds zo weinig van af? Waarom ging ze zo goed als nooit naar de
akker? Waarom kwam ze zo zelden in de schuur en in de stallen? Andere boerinnen
die, evenals zij, het ongeluk hadden gehad op jeugdige leeftijd weduwe te worden,
spanden zich in om desnoods alles zelf te beredderen. Zou zij dat dan ook niet kunnen?
Zij schaamde zich over een tekortkoming aan plicht, die nauwelijks in de pas geleden
smart van haar groot verlies enige verontschuldiging kon vinden en nam het
wilskrachtig besluit daar onverwijld volkomen verandering in te brengen. Het was
juist stil en rustig met de zondag, het ogenblik was gunstig om alvast alles eens in
ogenschouw te nemen. Vaprijsken was na 't middagdutje weer naar 't dorp gegaan
en zou waarschijnlijk als naar gewoonte, eerst vrij laat in de avond terugkeren; ook
Smul zou zeker haar niet komen hinderen; wie wist ook of hij in 't geheel nog ooit
terugkwam? en Meleken was thuis om op de kinderen te letten.
Zij zei aan 't dienstmeisje dat zij eens even rond ging lopen en trok meteen de
velden in.
Daar lagen ze, de schone landouwen van vruchtbaarheid, in grote, vierkante of
langwerpige partijen verdeeld: de naakte,
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hier en daar reeds omgeploegde stoppelvelden van de afgemaaide rogge, met de
lange, lange rijen overeind-gekruiste schoven als omstrengelde gestalten in roerloze
aanbidding en liefde; de rijpende havervelden met hun miljoenen en miljoenen
neerhangende klokjes, als zoveel stil-harmonisch klingelende, gouden belletjes; de
goudgele tarwevelden, strak en statig opgerezen in stevige halmen, met de gesloten
weelde van al hun rechtopstaande, nog gesloten aren. En daartussen strekten zich in
zacht geflonker, als grote tapijten van deftige rijkdom, de malse velden van roze- of
paarsbloeiende klaver en de fleurige aardappelakkers uit, fors opgewassen in hun
donker groen met overal de witte en lichtlila trosjes van hun bloementooisel, als
ontelbare levende en rustende vlinders, stil genietend van hun vrede in de zachtdalende
avondglans. Het was alles zo rijk en zo heerlijk; de verre bomen die de horizon
omlijstten stonden daar zo kalm en zo sterk en zo prachtig; de hemel was zo blauw,
de zomervogels zongen zo verrukkelijk, zo zeker van hun veiligheid in 't milde van
de lange schone dagen; en zij genoot van alles met een zachte wellust, vaag bedwelmd
door de aroma's die alom uit de eerste, tere avondnevelen opstegen, en met een zweem
van dankbare wroeging dacht ze hoe ze toch al die weelde aan hem die nu vertrekken
ging te danken had. Maar zij dacht ook met weemoedvolle tederheid aan Alfons, die
niets van al dat mooie had mogen zien; en zij bedwong, bijna met een gevoel van
zelfverwijt, haar vluchtige weke stemming. Zij keerde naar de boerderij terug, om
ook daar, als een moedige en verantwoordelijke meesteres, alles eens van dichtbij
na te gaan.
Zij drong, onopgemerkt, langs achter in de stallen. Zij vond het beter dat Meleken
er haar niet zag binnen gaan. De koeien, die heel de ochtend in de wei gegraasd
hadden, stonden of lagen nu rustig op een vers stroleger in hun hokken te herkauwen;
het jong goed: de runders en de kalveren liepen in afzonderlijke hokken los en kwamen
nieuwsgierig naar Rozeke kijken; en in het varkenshok lag de dikke zeug wellustig
met gesloten ogen in een hoek te kreunen en te knorren, omringd door al haar
wroetelende jongen, als door een krioelend troepje van spiernaakte, roze mensen-
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kinderen, die af en toe met schrille gilletjes elkaar verdrongen om te zuigen. Alles
was goed in orde in de koestal; het rook er fris naar verse melk en muskus; Vaprijsken,
die anders al niet veel verstand van boeren had, mocht wel trots zijn op zijn werk:
hij was een uitmuntende stalknecht.
Door een binnendeur kwam zij van de zoet naar melk en muskus geurende koestal
in de paardestal, waar het, zonder overgang, scherp rook naar ammoniak. De zware
bruine merrie lag er kalm uitgestrekt, als een moegesjouwd mens die van zijn
zondagsrust geniet; en Rozeke bewonderde haar schone grote ogen, groen-glanzend
in de halve duisternis, terwijl het beest vreedzaam 't hoofd tot haar omkeerde. 't Was
zulk een trouw goed paard, dat reeds zoveel voor haar gewerkt had, en Rozeke boog
zich even en klopte vertederd strelend op de forse, dofglimmende schoft. De merrie
maakte een beweging of zij op wou staan.
- Nien nien, blijf gij moar liggen, blijf gij moar rusten, mijn bieste, sprak Rozeke
de merrie aan, als sprak zij tot een mens, die haar begrijpen kon; en zij haastte zich
weg bij het veulentje, dat als een ongeduldig, speelziek kind, trippelend achter de
ijzeren staven van zijn krib op haar te wachten stond. Het speet haar dat zij niet een
klontje suiker meegenomen had om het te trakteren; maar zij vond gelukkig in een
hoek een worteltje en gaf het hem. Het jolig beestje knabbelde erop en speelde ermee
met schuimend op en neer flappende mond, maar liet het eindelijk glippen en maakte
daarbij, kopje neer en staartje omhoog, hinnikend een dolle kromme sprong, als een
grappige kwajongen die gaat tuimelparten spelen. De oude merrie hinnikte eventjes,
als een bezorgde goede moeder, en lachend verliet Rozeke de paardestal en kwam
door een tweede deur in de schuur.
Daar was het stil en schemerig in 't hoge ruim onder de ribbehouten en de pannen
die fijne streepjes licht doorlieten, stil als onder de hoge, stille bogen en gewelven
van een kerk. Het rook er zoeterig naar versgedorst graan, naar hooi en stro en droge
klaver; en grote hopen bundels en schoven lagen te allen kante op elkaar gestapeld,
als een dicht ineengepakte rijkdom van alles wat de ganse zomer zo welig in blonde
en gouden heerlijkheid op 't vruchtbaar veld gegroeid
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en gebloeid had. Al de geuren van de lieve landelijke kruidjes en de wilde bloempjes
hadden er iets van hun aroma nagelaten; en Rozeke voelde er, in onbewust genieten,
de zoet-strelende bedwelming van, toen zij plotseling, door een vreemde terugsprong
van de gedachte, zich weer in verbeelding midden in 't vertrapte koren zag, naast de
wagen met de weggeholde paarden, hees-gillend en worstelend tegen Smul, die haar
wilde overweldigen. Zij zag en zij voelde 't als 't ware nog gebeuren; zij stond, als
op een werkelijkheid, op de akelige herinnering van haar verbeelding te staren, zij
werd er haast benauwd en bang onder en schreed zuchtend met gebogen hoofd weer
naar de tussendeur om weg te gaan, toen eensklaps op de drempel van die deur een
donkere gestalte vóór haar oprees.
- Och Hier, och God! schrikte zij wild terug.
't Was Smul! - Hij stond daar, roerloos, stomverbaasd haar op die plaats te vinden,
aarzelend om verder naar haar toe te komen of te spreken, alsof hij in het schemerig
halfduister nog twijfelde wie hij wel vóór zich zag. Eerst na een poos herkende hij
haar duidelijk, trad op haar toe, vroeg haar, kortaf, met schorre stem:
- Wat komt-e gij hier doen?
- Ik... ik... ik kwam e-kier kijken, stotterde zij. Het nevelde vóór haar ogen, het
suisde in haar oren, zij wist niet wat ze zei of deed; ze schreed werktuiglijk als in
een droom, naar hem toe zonder hem te zien, zonder hem te horen, zoekend, als een
gevangene, als een blinde naar de deur, om weg te komen. - Zij strekte haar handen
uit, struikelde en viel tegen hem aan; en plotseling voelde zij zich als 't ware
platgedrukt tussen twee machtig-knellende armen, terwijl een mond, met een ruige
snor, die walgelijk naar tabak en drank rook, zich bijna bijtend op haar lippen perste.
- Ivo! Los! - Voader! Moeder! kreet zij hees, zo hard zij kon. Maar zij kon niets,
zij reutelde en stikte, haar hoofd kromp achterover, in haar nek, tot op haar rug, als
zou het afbreken of barsten; en plotseling stortte zij met hem in de schuifelende
korenschoven neer. - 't Was als een moord; zij zag noch hoorde meer; zij slaakte
geen enkele kreet, geen enkele zucht: zij lag als dood, in onmacht op de garven...
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XXXVII
Toen ze weer tot haar zelve kwam had ze de indruk of er eensklaps iets met ruw
geweld diep uit haar binnenste was weggerukt. - Hij was verdwenen, zij stond alleen
in de schemerige schuur en 't leek alles zo vreemd: zij schreide noch klaagde noch
voelde zich boos; zij had alleen maar dat zonderling, onbegrijpelijk gevoel of heel
haar leven plotseling was omgekeerd, of alles wat ze tot nog toe goed had gekend
en liefgehad, opeens heel ver van haar was verwijderd, terwijl alles wat zij als het
vreemde en ongekende vreesde, als door een donderslag in haar was neergesmakt.
Haar ouders, haar kinderen, de tere nagedachtenis en haar belofte aan Alfons, haar
broeders en haar zuster, de jonge barones en de baron, alles, álles wat zij kende en
liefhad, tot zelfs haar buren en bedienden, tot zelfs de mensen uit haar vroeger leven,
die zij nu en dan slechts eens terugzag; en ook de onbezielde dingen van haar dagelijks
bestaan: haar beesten, haar landerijen, de boomgaard, het huisje, alles leefde nog een
laatste ogenblik met pijlsnelle intensiteit voor haar geschokte geest op en zonk toen
weg in 't niet, om plaats te maken voor de stormkomst van de
woesteling-alleenheerser, die eensklaps als het ware uit de grond gerezen was en
zonder een woord, enkel door zijn bruut geweld van aanrander, allen en alles om
haar heen weg- en stukgeslagen en haarzelf als een nietig, weerloos slachtoffer in
bezit genomen had.
Als in een droom stapte zij uit de schuur, wonder kalm, maar voorgevoelend dat
de schok in al zijn hevigheid eerst later zijn vernielingskracht zou botvieren, kwam
buiten in de heldere werkelijkheid van 't zonnelicht, ging machinaal weer in het
woonhuis. Wat was het alles vreemd en toch zo doodgewoon! Wat voelde ze zich
onverschillig-kalm en nuchter! Waarom huilde en raasde ze niet? Waarom holde ze
de mis-
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dadiger niet schreeuwend na? Waarom troepte ze de hele buurt niet samen om hem
daar ter plaatse dood te stenigen?
- Neen, niets. - Zij sprak gewoon met Meleken die met haar kinderen speelde; zij
keek hoe laat het was; zij liep even in haar kamer en kwam er dadelijk weer uit,
zonder te weten wat zij er gaan doen was.
- Smul es thuis, weet ge 't, bezinne? 'k Hè hem doar op 't hof zien leupen, hoorde
zij het meisje eensklaps zeggen. En zonder de minste moeite wist Rozeke zich te
beheersen terwijl ze doodkalm antwoordde:
- Joa, 'k hè hem euk gezien. Hij es zeker zat?
- 'k En weet 't nie, bezinne, hij 'n ziet er toch moar oardig uit. As hij om eten komt
'k zal 't hem toch wel moete geven?
Zij keek het meisje aan, roerloos en stom een ogenblik, als was het haar niet
mogelijk die eenvoudige woorden te begrijpen.
- Wat dijnkt ou, bezinne? herhaalde 't meisje bedeesd.
- Ach joa g' e-woar, antwoordde zij eindelijk, als uit een droom ontwakend; - hij
zal nou woarschijnlijk wel honger hèn; hij... Zij beet op haar lippen en staarde
opnieuw, sprakeloos, als verwilderd, 't meisje aan.
- Wil ik 't hem goan vroagen, bezinne?
- Joa joa, zeker, goa moar.
Meleken liep naar buiten en Rozeke bleef even met haar kinderen alleen. Hilairken
waggelde op zijn kromme benen over de vloer; Marietje in haar stoeltje sloeg
halsstarrig met een stokje op de houten armleuning.
- Oeder, Eleken wig, kwam Hilairken naar haar toe; en hij poogde op haar schoot
te klauteren.
Zij schrikte hevig, als onder een plotse pijnsteek, bij de zachte aanraking van de
kleine handjes. Heftig schoof zij haar stoel achteruit en strekte, als 't ware verdedigend,
haar beide handen vóór zich uit, terwijl zij riep met hese stem:
- Nie nie kind, nie nie kind, ge 'n meug niet; moeder es steit, moeder es vuil!
Het dienstmeisje kwam weer in huis:
- Hij es bezig in de peirdestal, bezinne en hij zegt dat hij gienen tijd 'n hèt om te
komen eten. Hij vroagt of 'k hem
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doar 'n stik breud en 'n gloas bier wille brijngen.
- Brijng het hem, zei Rozeke.
- 'n Stik roggenbreud mee 'n schel heufvlakke, bezinne?
- Joa, 't es goed.
Meleken ging in de kelder, kwam met een vol glas bier, met het roggebrood en de
schotel hoofdkaas weer boven. Zij sneed een dikke homp van 't brood, legde een
zware plak hoofdkaas erboven. Roerloos en zwijgend zag Rozeke er haar mee
weggaan naar de stallen, als met het eten voor een beest.
- Oeder, 'k moe euk 'n stik heufvlak hèn, kwam Hilairken zaniken.
Werktuiglijk stond zij op, ging naar de schotel, sneed er een plakje af en gaf het
aan de bengel.
Marietje, in haar stoeltje, zat met juichende armen te slaan, opgewonden
zwoeg-ademend, de grote, blauwe, hunkerende ogen op de hoofdkaasschotel. Zij
wilde ook een stukje en Rozeke gaf het haar en weer ging ze roerloos-stom voor 't
venster zitten, als op een vreemde plaats waar niets meer van haar was en waar zij
ook geen mens meer kende.
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XXXVIII
Enige dagen verliepen. Weer ging het leven zijn gewone gang op 't boerderijtje, alsof
er niets gebeurd was. Maar die gewoonheid was slechts een bedrieglijke schijn; de
grote slag had in de diepte alles omgewoeld en 't was of allen op de hoeve er iets van
voelden zonder het nog te begrijpen. Het bleef vaststaan dat Smul de volgende
zaterdag weg zou gaan; eenieder wist het, 't was of het reeds gebeurd zou zijn, maar
niemand sprak er nu meer over; en Smul zelf, steeds in zijn halsstarrig zwijgen
teruggetrokken, werkte en sjouwde, maaide, ploegde, zaaide en egde, als een die er
in 't geheel niet aan denkt om te vertrekken, als een die niet gemist kan worden. Hij
zaaide in vruchtbare akker het zaad van de komende oogsten en zij allen, die hem
zagen werken, voelden nu instinctmatig de onwaarschijnlijkheid, ja, de onmogelijkheid
van zijn vertrek.
En Rozeke liep als versuft in huis en op haar erf rond. Het was zo vreemd in haar,
zij leed maar niet, zij was nog steeds niet boos, niet verontwaardigd, er bleef iets
dofs in haar, iets dofs en zwaks, dat alle kracht van opstand in haar verlamde, dat
alle smart en wroeging doodde, iets dat haar onverschillig en gevoelloos maakte voor
het akelige dat gebeurd was en voor 't akelige dat haar nog te wachten stond. Het
leek wel of ze zich nog maar geen juiste rekenschap van de gebeurtenis kon geven;
het was te ruw, te overweldigend geweest; er was te veel gebeurd in een te korte tijd;
zij twijfelde, zij sufte, 't was als een nachtmerrie geweest; en nu wist ze ook niet meer
hoe met hem te handelen en kon ook niet begrijpen noch voorzien wat er verder zou
geschieden.
Maar de tijd ging en de werkelijkheid naderde, de onoverkomelijke werkelijkheid,
die hen fataal opnieuw tegenover
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elkaar zou stellen; want zij moest wel met hem afrekenen, zij moest met hem nog
spreken, het was niet mogelijk dat hij zo opeens van haar zou weggaan, zonder dat
nog iets gezegd werd, zonder dat nog iets, - zij wist niet wat - gebeurde.
't Was vrijdagavond. De volgende dag liep zijn tijd ten einde. Rozeke was radeloos.
Hij zei steeds niets, nam hoegenaamd geen notitie meer van haar, maar maakte ook
geen de minste toebereidselen voor zijn vertrek. Hoe moest dat eindigen? Wat was
hij van plan?
De kinderen sliepen. Meleken en Vaprijsken waren ook reeds naar bed. Smul zelf
was reeds lang naar zijn paardestal terug en Rozeke zat nog alleen in de keuken te
suffen en te peinzen. Al haar vroeger leed kwam kwellend weer in haar op; het welde
langzaam op, als uit een diepe, diepe bron, het ene na het andere, o, reeds zoveel!
Voor 't eerst sinds al die laatste dagen leefde de herinnering aan Alfons intens weer
in haar ziel; en 't was alsof de bron van al haar droefheid zich van lieverlede tot een
zee van smart uitbreidde, waarin zij dreef en worstelde, gelijk een hopeloze
drenkelinge zonder reddingsboei. Alles, o, álles had ze met hem verloren. Hij was
haar liefde en levenslicht geweest en nu het voor altijd was uitgedoofd, zwierf zij in
duistere nacht als een verdwaalde. Zij was te zwak als vrouw alleen, zij voelde alles,
álles haar ontglippen; een vrouw alleen was niets, zij hoefde hulp en steun, of moest
ten onder gaan. En die steun had ze niet, zag ze niet, vond ze niet, nergens. Haar
ouders konden haar maar niet doelmatig helpen; haar geliefde beschermvriendin, de
jonge barones, zag ze de laatste tijd niet meer: alles verliet haar, alles vergat haar;
zij schudde 't zwakke hoofd en strekte verdwaald-zoekend haar bange sidderende
handen uit en sloot ze weer, met lege, vruchteloze grepen in elkaar. - Haar hoofd
zakte in haar handen en zij snikte, snikte...
Eensklaps ging de voordeur open en stond Smul vóór haar. Met een schorre
angstkreet sprong zij op:
- Wa komt-e gij hier doen? Zij-je gij nog noar ou bedde niet?
Hij zag bleek en was gejaagd. Hij schudde 't hoofd en zij zag zijn keel even
zenuwachtig hikken. Star en stijf, als in ver-
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wildering, keken zijn koude, grijze ogen haar aan.
- Nien ik, antwoordde hij hees. - 'k Hè espres gewacht tot da g' alliene woart. 'k
Moe ou spreken; 'k moe ou nog wa vroagen.
- Watte? Wa es 't? riep ze kortaf, doodsbleek, de lippen bevend, de beide handen
aan de leuning van een stoel geklemd, het ganse lichaam als tot zelfverdediging
gespannen en gestramd.
- Of ge nou mee mij wilt treiwen? vroeg hij dof.
- Nien ik! Nien ik! Nien ik! kreet zij schor, in strakgespannen houding.
Een korte vlam van toorn schoot uit zijn barse ogen. Hij grijnslachte; maar
eensklaps kalm:
- 't Es goed; betoal mij dan. - 'k Goa morgen wig.
Het knakte haar plotseling neer als onder een slag. Haar weigering, haar stugge
opstand waren niets dan een instinctieve opbruising geweest; zij bezat de kalme
kracht van een vast beredeneerd besluit niet meer: en alles was nu weer zo diep
verward in haar, onder het onverwachte van zijn komst en van zijn woorden: zij wist
niet eens meer wat ze 't meest verlangen of het innigst vrezen moest: zijn blijven of
zijn heengaan. Haar gelaatstrekken verwrongen zich en zij begon te schreien; zij
antwoordde slap en zuchtend: - 't es goed, 'k zal om ou geld goan, en als in een droom
nam ze 't lampje van de tafel en ging ermee in de kamer waar haar geld was, zonder
zelfs te denken dat zij hem in de duisternis van de keuken alleen liet.
Zij dacht er eerst aan toen ze reeds binnen in de kamer was en keerde zich haastig
en plotseling om. Zij wilde een kaars van boven de kast nemen en plaatste de lamp
even op 't schoorsteenblad, toen hij haar eensklaps, als een roofdier op de tenen kwam
nagehold, de lamp uitblies en in een woeste pranging haar omknelde.
Zij slaakte een gil, maar kort; hij drukte haar de handen op de mond en kreet dof:
- Zwijgt, of ik vermeurd ou!
Zij viel in onmacht, zijdelings tegen 't bed, dat vaagwit schemerde in een hoek.
Hij knarsetandde, grinnikend als een sater, van woest genot en wraak...
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XXXIX
Een van de laatste dagen van december, toen al het graan van de komende oogsten
was gezaaid en reeds in fijne groene stengeltjes uit de grauwe, nat-vruchtbare bodem
begon op te kijken; toen 't wijde, doodse veld onder mistig-grijze schemerlucht in
kille wintersluimer lag, met zwarte en bonte benden kraaien, die er in loom-trage
vleugelslag, als sombere boden van droefheid en rouw, schor krassend overheen
vlogen; toen al het vee weer in de stallen was en ook de kouwelijke mensen rustend
na de zomerdrukte in hun dichtgesloten huisjes bij het haardvuur zaten, waarvan de
schoorstenen alom over het land de lichte grijze rook ten grijzen hemel deden
kronkelen;... op een van die natte, ijzige, triestige winterdagen, greep het huwelijk:
het droevig tweede huwelijk van Rozeke van Dalen met Smul plaats. Wat was het
toch alles anders geworden dan zij vroeger had gedacht? Waar was de blijde
zomeravond waarop zij van haar huwelijksreis met Alfons uit de stad terugkwam?
Waar waren de bloemen? waar was het meisje dat haar een gedichtje voorlas? waar
waren de vrolijk-joelende feestvierders om het rood-oplaaiend vuur? - Nu waren zij
alleen, geheel en gans alleen met hun vier vreemde, ergens uit de buurt gevraagde
getuigen. Geen enkel familielid; geen enkele vriend! Haar ouders, broers en zusters
waren allen onverzoenlijk boos op haar geworden; en ook de jonge barones had haar
beschermende hand van haar afgewend. Op een middag was zij op het hoevetje
gekomen en had aan Rozeke gevraagd: - Het is niet waar toch, Rozeke, wat ik heb
horen zeggen, dat ge met zo'n vent zult gaan hertrouwen! en toen Rozeke, in tranen,
haar gezegd had dat het wél gebeuren zou en haar verteld had hoe 't gekomen was,
en waarom het nu niet anders kon meer; toen was de barones eerst in veront-
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waardiging uitgebarsten en had gezegd dat zo'n schurk bij de politie diende
aangeklaagd; maar eindelijk was haar toorn veranderd in medelijden, en vol
teleurstelling en leed had ze zuchtend haar schouders opgehaald en was vertrokken.
Zij zelf was nu niet gelukkig meer. In 't dorp werd er veel over gefluisterd en Rozeke
had het ook gehoord: haar man liep openlijk met andere vrouwen; de oude baron en
barones wilden hem op het kasteel niet meer ontvangen en er werd reeds over
scheiding gesproken. Overal zag Rozeke rouw en droefheid om zich heen. Zij was
zo jong nog, pas zesentwintig geworden en al het lieve en frisse van haar leven was
reeds uitgebloeid of doodgeknakt. Alfons gestorven, haar ouders boos, haar zachte,
lieflijke beschermvriendin diep ongelukkig en van haar vervreemd; en nu dat somber
tweede huwelijk van geweld en dwang, van woeste aanranding en van verkrachting,
dat huwelijk waarvan zij walgde, maar dat zij aanging uit nood, uit broodnood, voor
haar en voor 't bestaan van haar kinderen!
't Was haar te moede als woonde zij haar eigen lijkdienst en begrafenis bij. O, die
wettelijke verbintenis op het stadhuis, in die stoffige kamer van de secretarie, waar
dezelfde mannen die haar liefdeshuwelijk met Alfons bezegeld hadden, nu met
onaangename, zure gezichten van verveling en minachting ook haar tweede huwelijk
met Smul voltrokken! Dat toonloos, onverschillig gezanik van woorden waar niemand
naar luisterde, dat krassen van de pennen op 't papier, dat nauwelijks gebromd
‘proficiat’ van de getuigen; en dan die koude, akelige borrels jenever in de koude
ongezellige herbergkamer van 't gemeentehuis, o, wat was het alles hard, en kil, en
akelig, en wat voelde zij nijpend al die hardheid, al die nauwelijks bedwongen
minachting en vijandigheid om zich heen! En dan in de kerk, de lege, ijzige, sombere
kerk, de misprijzende blik van de pastoor, het vals gezang van de koster op 't oksaal,
en de strenge, korte bevelen van de kerkbaljuw die hen rechts of links duwde, die
hen deed opstaan of deed zitten, die hun beval hoe ze zich houden moesten. Het
kropte in haar keel, zij had het hardop kunnen uitsnikken en huilen; en meteen knaagde
de wroeging aan haar hart, de wroeging over haar geschonden, plechtige be-
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lofte op Alfons' sterfbed!
En toen weer, na de kerkelijke plechtigheid, het slenteren in de herbergen, het
drinken van borrels in de wrange rook van de pijpen, 't geraas van de mannen onder
elkaar en zij als vrouw alleen daarbij, gans alleen, als verloren, zonder iemand die
zich met haar bemoeide of naar haar omzag! Zij liep maar mee, als een die er niet
bij behoorde en toen zij eindelijk naar de boerderij terugkeerden om te gaan eten,
trok Smul voorop met de vier getuigen en kwam zij enkele passen achter, het hoofd
gebukt en de ogen vol tranen, als hun slachtoffer.
Zij aten en dronken, Meleken, Vaprijsken en de kinderen mee aan tafel; en toen
de maaltijd geëindigd was, trok zij weer haar gewone dagelijkse kleren aan en waste
met het dienstmeisje de vaten om, terwijl Smul en de getuigen met koffie en borrels
aan de kaarttafel zaten.
Toen ze naar hartelust gespeeld hadden gingen zij in de vroege schemering naar
buiten en Smul liet hun de boerderij: de schuur, de stallen, de zwijnen, de koeien en
de paarden zien. Hij haalde zelfs de merrie en het veulentje uit en liet ze aan de teugel
door de boomgaard heen en weer draven, heel trots op de mooie beesten die voortaan
de zijne zouden zijn.
Rozeke, door hun uitroepingen van bewondering gelokt, kwam even op de drempel
kijken. Zij zag de schone sterke merrie als 't ware hunkerend-hinnikend door Smul
in toom gehouden, met gespitste oren en wild blikkerende ogen, naar de dolle
sprongen kijken van het veulentje, dat door Vaprijsken bij de breidel heen en weer
tussen de bomen werd geloodst. Telkens draaide het hoofd van de moeder met de
wentelingen van het jong mee en Rozeke dacht opnieuw met tranen in de ogen aan
Alfons, die voor het jong en vrolijk-huppelend beestje zijn dodelijke ziekte had
opgedaan. - O, grijze, kille, droeve tweede huwelijksdag! Een heel klein, donker
vogeltje, nauwelijks zichtbaar in het naakt-twijgen-gewirwar van een appelboom,
zong kort en fijn een dood-weemoedig deuntje. 't Was als de stil-trillende klacht van
een zwak lijdend zieltje in de wijde, winter-eenzame verlatenheid. Zij huiverde en
met een diepe zucht ging zij weer
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Meleken helpen omwassen...
De mannen liepen slenterend verder. Zij wandelden om de akkers heen en kwamen
ergens voor een landelijk herbergje, waar zij binnentraden en weer aan 't drinken en
kaartspelen gingen. - 't Werd avond, vroege, droeve winteravond; 't werd nacht, kille,
nevelige winternacht. - Nog steeds was hij met de mannen uit. - Opnieuw kwam
Rozeke huiverend op de drempel staan en keek en luisterde. Alles was stil en eenzaam
in de omtrek. De mist sijpelde met zacht geruis in trage dikke tranen, uit de
bomentwijgen in het natte gras; en verder hoorde zij niets dan de langzame, doffe
kadansslag van een enkele late dorsvlegel, ergens in een schuur.
Zij ging weer binnen en legde zich te bed. De kinderen en Meleken waren reeds
slapen gegaan...
Laat in de nacht kwam hij terug. Zij hoorde van ver zijn struikelende voetstappen en
rilde van afkeer en angst. - Hij opende de deur en deed ze weer op 't nachtslot. Heel
eventjes bromde daarbuiten de waakhond.
Toen kwam hij op de kamer waar zij lag en kleedde zich sprakeloos uit. - Zij rilde,
rilde... Zwaar zwoegde zijn adem in een benauwende lucht van tabak en drank die
om hem heen walmde.
Toen kwam hij bij haar...
Dat was het einde van de eerste dag van Rozeke van Dalens tweede huwelijk...
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XL
Voortaan was Rozekes leven afgesloten in een nauw-beperkte kring, waarin zijzelf
haast geen verandering meer verwachtte. In vroeger jaren had ze geleefd in hoop, in
vrees, in afwachting van zij wist niet wat al komende of mogelijke gebeurtenissen:
nu scheen haar alles vast vooruit geregeld, alsof het al jaren en jaren tevoren
onwederroepelijk aldus voorspeld en geschikt was.
Vanaf het eerste ogenblik stelde hij zich tirannisch aan als enig opperhoofd en
baas en zij werd dadelijk als een tweede dienstmeid, ternauwernood verheven boven
die welke er reeds was. Hij was vertoornd op haar ouders, die zich tegen haar huwelijk
met hem gekant hadden en verbood haar nog ooit een voet over hun drempel te zetten,
noch iemand van haar familie bij zich aan huis te ontvangen. Hij vroeg haar de sleutel
van de geldkast en nooit meer zag zij hem terug. Wanneer ze geld nodig had moest
ze 't hem voortaan vragen. Kort was hij met haar in zijn woorden en deze klonken
steeds als bevelen. Nooit noemde hij haar bij de naam. Hij riep haar, als een knecht
of meid, met een ‘hé!’ of een ‘hier!’ zoals men tegen een hond spreekt; en, als ze 't
niet dadelijk hoorde of begreep, vloekte hij op haar.
Zijn leven was dag aan dag 't zelfde: om halfvijf op en dadelijk naar de stal, terwijl
zij, gedwongen gelijk met hem op te staan, in de keuken 't vuur aanmaakte en de
koffie maalde. Meleken was toen ook reeds op en molk de koeien; Vaprijsken gaf
het voeder aan de beesten. - Even na vijf uur kwam hij terug in huis, ging sprakeloos
aan tafel zitten, liet zich door Rozeke bedienen, slikte gulzig twee tarwe-boterhammen
in en slurpte twee grote koppen koffie leeg. Dan stak hij zijn pijp op, ging weer naar
de stal, haalde met het eerste daglicht paard en kar uit en reed weg naar de

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

265
akker.
Om acht uur of half negen was hij op de boerderij terug. Zijn tweede ontbijt stond
klaar: een dikke snee spek op een stuk roggebrood, naast een glas bier. Haastig
gebruikte hij dat alles en als hij enigszins goed ter sprake was, wisselde hij met haar
enkele woorden, steeds kort van toon, zonder haar aan te kijken en steeds uitsluitend
zakelijk. De kinderen waren dan op en kwamen hem ‘goên dag’ wensen, hem ‘voader’
noemend, zoals Rozeke het hun geleerd had. Hij mompelde een ‘goên dag’ terug,
maar zonder ze ooit aan te halen of er verder enige notitie van te nemen. Hij stond
op, stak een pijp aan en ging weer naar 't veld waar hij tot twaalf uur bleef.
Dan zat hij met Rozeke en de kinderen, met Meleken en Vaprijsken aan de
gemeenschappelijke tafel. Hij maakte als de anderen zijn kruisteken, bad en at, praatte
soms even over weer en landbouwaangelegenheden, stond gelijk met de anderen op
en was weer met hen weg, tot 's avonds. Dan weer het eten, de pijp, een kort gepraat,
en vroeg naar bed.
's Zondags zond hij Rozeke naar de vroegmis en zelf ging hij later naar de hoogmis.
Daarna liep hij enkele herbergen af waar hij borrels dronk en kaart speelde. Met
hoogrood gezicht en waterige ogen kwam hij tegen twaalf uur terug. Hij zag er altijd
woedend uit en zijn adem stonk naar jenever. Hij slikte als een dier zijn eten in, sprak
meestal met niemand een woord en ging dadelijk na het eten een paar uur op zijn
bed liggen. Tussen drie en vier was hij weer op de been, slurpte koffie, ging even
naar zijn stallen en dan verder, zonder Rozeke te waarschuwen, naar de kleine
herbergjes van het gehucht, waar hij tot laat in de avond bleef drinken en spelen.
De ganse nacht lag hij dan als een dier aan haar zijde te snurken.
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XLI
Zij voelde zich niet bepaald hopeloos ongelukkig. Zoals hij was, zo had zij het van
hem verwacht. Dat was zijn aard. Toch schrikte zij haast van zijn ruwe
onverschilligheid, toen zij hem op een ochtend mededeelde, dat zij weer zou moeder
worden. Hij trok zijn schouders op, alsof het hem niet schelen kon. - Heu! doar 'n es
nie aan te doene, antwoordde hij kortaf en ging zonder meer, als elke dag, naar zijn
gewone bezigheid. Maar diezelfde middag greep een heftige scène plaats en, voor
het eerst sinds hun huwelijk voelde zij opnieuw haar vroegere angst voor hem. Dat
was ter wille van Vaprijsken. Hij had het al lang op 't aardige knechtje gemunt, daar
stak nog steeds een oude wrok achter; en nu had Vaprijsken 't een of ander durven
antwoorden op een aanmerking die Smul hem maakte. Op staande voet had deze
Vaprijsken de dienst opgezegd en daarop hadden zij hevig gekeven en elkaar de
ergste scheldwoorden naar 't hoofd gegooid. Rozeke was in 't midden gekomen, had
gepoogd de beide mannen te bedaren, had Vaprijsken excuses doen maken en ook
Smul tot verzoening aangemaand; maar de woesteling was eensklaps als razend op
haar afgevlogen en had haar vloekend met slagen bedreigd, waarop Rozeke sidderend
van angst in huis was weggevlucht. Tussen Smul en Vaprijsken was het toen tot een
bepaald gevecht gekomen; het knechtje ging reeds met pak en zak dezelfde avond
weg; en Smul, niet wetend meer op wie zijn razernij te koelen, was woedend en
scheldend weer op haar afgekomen en had, met de beide vuisten voor 't gezicht,
gedreigd haar plat te slaan, indien ze zich nog ooit met zijn zaken durfde bemoeien.
Die slagen, de ruwe mishandeling, die zij wist en voelde
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toch te zullen en te moeten komen, vielen dan ook eindelijk, op een zondagmiddag,
toen hij, als naar gewoonte halfdronken, van het dorp terugkwam. Het ging kort, ruw
en vlug, als een weerlicht.
Het eten was een ietsje aangebrand; hij had een paar happen geproefd en daarbij
een vies gezicht getrokken, en plotseling gaf hij, met een krakende vloek, een
dreunende vuistslag op de tafel en keilde zijn bord met eten tot scherven op de vloer.
- Gie leulijke sloeber! riep zij instinctmatig, verschrikt opspringend, in
onbedwingbaar losbarstende verontwaardiging. Maar zij stond nog niet geheel
overeind of een baldadige vuistslag in 't gezicht smakte haar met een noodkreet op
de grond.
De kinderen gilden schril, het dienstmeisje schreeuwde om hulp. Kamiel, de pas
nieuw gehuurde knecht, een flinke, blonde jongen, sterk als een reus, greep Smul
midden in de lendenen vast en hield hem tegen, uit al zijn kracht.
Rozeke had zich opgericht. Zij hield de linkerhand op haar mond gedrukt, die
bloedde. Zij huilde niet, maar de ogen flikkerden vreemd in haar doodsbleek gelaat.
- Kom, zei zij met inspanning, tot haar luid schreeuwende kinderen. Zij nam het
kleintje, dat pas lopen kon, bij de hand en door 't oudste gevolgd klom zij rennend
de drie stenen treden van de voutekamer op en sloot de deur achter zich met de
grendel.
Razend, vloekend, scheldend, met purper gezicht en fonkelende ogen, poogde
Smul zich intussen vruchteloos uit de omstrengeling van de knecht los te worstelen.
- Loat mij los, Kamiel! Loat mij nondedzju los, of 'k schup ou euk van 't hof, lijk
Vaprijs! riep hij knarsetandend.
- Loat mij los, zeg ik ou, da 'k heur de kop in sloa!
Maar Kamiel, reuzensterk, hield hem hoe langer hoe steviger gekneld en hijgde,
bedarend-kalm:
- Nie nie, boas, ge'n meug niet, 't zoe ou spijten! 't Zoe ou spijten! Ge moet
wachten,... wachten... tot da ou keleire veurbij es!
Eerst toen Smul wat tot bedaren was gekomen en ophield met schelden en vloeken
liet hij hem los. Meleken, bevend
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en nog snikkend, kwam hem vragen of hij iets anders wilde eten.
Nien ik, nondedzju! Eet zelf uldere smeirige kost op! brulde hij haar in 't gezicht.
- En plotseling was hij weg, woest stappend uit het huis en naar het hek, de landweg
op, naar de herbergjes van het gehucht, om nog meer te drinken.
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XLII
Vanaf dat ogenblik kwam er een schielijke omwenteling in Rozekes gemoed. Haar
vroegere angst voor hem veranderde eensklaps in haat, en die haat gaf haar een
geheime kracht, waardoor haar vrees bij voortduring verminderde. - Hij had haar nu
eenmaal mishandeld en hij zou haar zeker nog meer mishandelen, haar en wellicht
ook haar kinderen; het was geen onbekende dreiging meer, die haar als een
voortdurend-onheilspellend raadsel boven 't hoofd hing: de slag had haar getroffen
als een bliksemstraal, maar nu wist zij wat haar verder ook te wachten stond en nu
kon zij middelen beramen om zich te verdedigen.
Hij sloeg opnieuw, weer op een zondag, voor een beuzelarij, toen hij dronken uit het
dorp terugkwam. Hij sloeg, de kinderen huilden, Kamiel en Meleken vlogen haar te
hulp; en zij, in hoogzwangere toestand op de grond gesmakt, keek hem met grote,
sombere ogen aan en zei geen woord noch slaakte een kreet. - Alleen haar ogen, haar
starre, sombere ogen spraken, alsof zij hem doorpriemen wilden met de ongezegde
woorden die zich plotseling in haar brein vastspijkerden: - Ik wenste dat ge dood
waart!
Ja, zij wenste naar zijn dood! Dat werd haar enige hoop, haar enige troost, de enige
sterke kracht van heel haar verder leven. Zij hoopte en verlangde er geduldig naar,
zoals anderen verlangen naar iets zachts en teders, dat slechts door heel veel moeite,
na lange tijd en grote opofferingen kan verdiend en verkregen worden. Het werd
haar geloof en haar steun, haar vaste zekerheid waarop zij bouwen kon, omdat zij
instinctmatig voorgevoelde dat het vroeg of laat toch zou gebeuren; 't werd als de
stille, door haar alleen gekende lofzang van de verlossing; als het geheime, in
ondertoon ge-
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houden ritme van al de innigste gevoelens en verlangens van haar gruwelijk verwoest
bestaan. - En niet alleen meer als hij haar mishandelde, maar voortdurend, zonder
dat er iets gebeurde: wanneer hij met zijn ruwe stem haar over onverschillige dingen
toesprak; wanneer hij zat te eten of te drinken; wanneer hij zelfs eenvoudig in of uit
het huis ging zonder iets te doen of iets te zeggen; voortdurend ruiste dof en somber
in haar binnenste het halsstarrige ritme: - Ik wenste dat ge dood waart! Zij werd met
die gedachte wakker en zij sliep ermee in. En soms droomde zij 's nachts dat hij naast
haar dood lag. Zij werd half wakker in haar dromen, haar hart joeg snel, zij voelde
zijn onbeweeglijk uitgestrekt lichaam aan haar zijde en de illusie groeide tot
werkelijkheid. Hij wás dood en zij was verlost; zij strekte bevend haar hand uit en
betastte hem;... maar hij bewoog en knorde in zijn slaap; en zij gruwde en huiverde,
omdat haar hoop slechts een bedrieglijke schijn was en zij hem nog steeds levend
voelde.
Haar derde kind kwam ter wereld: een jongetje, ellendig klein schepseltje met
stokkerige, schrale beentjes en een misvormd hoofd. De dokter verborg haar niet dat
het erg zwakjes was en slechts met heel veel zorg en moeite in het leven zou te houden
zijn. Rozeke weende. Waarom was het ook maar niet dadelijk bij de geboorte
gestorven?
Smul nam helemaal geen notitie van haar in die dagen. Hij liet haar maar liggen
en zag ook naar zijn ellendig kind nauwelijks om. Een baker was aan huis en Rozeke,
Smuls verbod trotserend, zond Meleken naar haar ouders om hen te laten weten dat
het kind geboren was en te vragen of ze niet eens kwamen zien. Maar zij wilden of
durfden niet komen en Meleken bracht de boodschap terug dat niemand van haar
huis zich wagen zou. - Ware hij maar dood, dan zouden ze wel komen, dacht Rozeke.
En zij besloot zelf weer naar hen toe te gaan, wat er ook gebeuren mocht, zodra als
zij ertoe in staat zou zijn. Dit vast besluit gaf haar nieuwe moed en sterkte.
Toen het kind een veertien dagen oud en Rozeke weer op de been was, kwam de
jonge barones haar eens bezoeken.
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Gedurende maanden, sinds haar tweede huwelijk, dat koelheid en vervreemding
tussen hen had teweeggebracht, had Rozeke de lieve, zachte beschermvriendin van
vroeger niet teruggezien; en nu schrikte zij haast van haar verschijning. Haar gezicht
was mager en getrokken, haar vroeger zo frisse, levende gelaatskleur had een doodse
gele tint gekregen en grijze zilverdraden mengden zich reeds in de donkere haren.
Haar ogen stonden dof en ernstig onder gepijnigd saamgetrokken wenkbrauwen; zij
was geheel in 't zwart gekleed, als rouwde zij, gelijk die droeve najaarsmiddag, jaren
geleden, toen Rozeke haar in 't kasteel was gaan bezoeken; en Rozeke kreeg plotseling
in haar geest de sombere visie van een lijk, behangen met een zwart doodsgewaad
en zilveren franjes. - Want zij wist het wel, helaas! zoals eenieder nu in 't dorp: de
barones was ongelukkig in haar huwelijk en leefde, feitelijk van haar man gescheiden,
met haar zoontje bij haar ouders op 't kasteel.
De barones keek naar 't ellendig wichtje in de wieg en zuchtte. Toen vroeg ze
plotseling, met somber saamgetrokken wenkbrauwen:
- Is het waar, Rozeke, dat hij u slaat en mishandelt?
Een hoge kleur schoot plotseling, als een gloed van vuur, over Rozekes ingevallen
wangen en met een uitdrukking van schrik in de ogen staarde zij haar vriendin strak
aan.
- Joa 't, zuchtte zij dof.
De barones had een gebaar van verontwaardiging en opstand.
- De schurk! Waarom laat gij u van hem niet scheiden! riep zij.
Rozeke aarzelde, bevend, de ogen vol tranen, niet wetend wat geantwoord. Scheiden! - daar had ze niet eens aan gedacht, daar dachten mensen van haar stand
niet aan.
- Dát zal ik niet dulden. Waar is hij? Ik wil hem spreken! riep de barones gebiedend
opstaand.
Vol angst was Rozeke ook plotseling opgestaan. - O, mevreiwe! kreet zij. En zij
wilde zeggen: - doe 't niet; hij zal mij doodslaan!... Doch iets sterker dan haar schrik
weerhield haar, smoorde de woorden in haar keel.
- Hij es op 't land, mevreiwe, zei ze werktuiglijk, met toon-

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

272
loze stem.
- Zeg aan 't meiske dat zij hem onmiddellijk naar hier doet komen, beval de barones.
Meleken werd naar 't veld gezonden en na een poosje keerde Smul met haar terug.
- Loat ons alliene, zei Rozeke tot het meisje.
Meleken ging weg. Smul stond vóór zijn jonge meesteres, de blik vals en
wantrouwend, de pet tussen zijn grove duimen, wel voelend dat er onraad was.
- Wat betekent dat, Smul! Waarom mishandelt gij uw vrouw? vroeg de barones,
abrupt-hoogmoedig en minachtend, met gefronste wenkbrauwen op hem neerziend.
Hij stond daar en wist niet wat te antwoorden. Hij keek even op naar Rozeke, met
rechte, starre, koude blik, een blik die haar deed ijzen; en dan ook even naar de
barones, kort en schichtig, terwijl zijn lippen bewogen als om iets te zeggen dat er
maar niet uit wilde.
- Welnu? drong zij ongeduldig, stampvoetend aan.
- Da 'k zegge, mevreiwe, dat er in all' huishoûens al wel e-kier wa scheelt,
antwoordde hij eindelijk, met inspanning. De jonge barones kon haar toorn en
minachting moeilijk bedwingen. Haar bovenlip krulde zich even in uiterst misprijzen
op en zij zei, koel en dreigend:
- Gij zijt een schurk en uw plaats is niet hier maar in de gevangenis. Met ruw
geweld hebt gij uw vrouw tegen wil en dank genomen, en nu durft gij haar nog slaan.
- Dit is de eerste en de allerlaatste keer, dat ik u waarschuw. Als ik nog eenmaal hoor
dat gij haar mishandelt zult gij niet met haar, maar met mij af te rekenen hebben. Begrepen? Allez! En met een gebiedend handgebaar, wees zij hem als een hond naar
de deur.
Hij zei geen woord meer en keek haar ook niet eens meer aan. Geen spier bewoog
zich op zijn bars gelaat. Alleen op Rozeke vestigde hij nog even die harde, koude,
stalen blik van haat die haar deed ijzen. Hij keerde zich om en stapte naar de deur.
- G' hebt mij goed verstaan, niet waar, Smul? riep de barones hem nog eens uit de
hoogte na.
Hij bromde iets onverstaanbaars en was weg. Met geweld
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sloeg hij de deur dicht; en buiten, vóór het raampje, zagen zij hem, als uit minachting,
naar het huis toe spuwen.
Voortaan zal hij zich wel in acht nemen, meende de barones. - En zij bleef nog
een poosje, in gedrukte stemming, met Rozeke praten.
Nauwelijks was zij vertrokken of Smul kwam met vlugge, vastberaden pas, over de
boomgaard aangestapt. Rozeke beefde. - Zou hij nu reeds durven...? Zij riep angstig
Meleken uit het achterhuis en beval het meisje dringend met de kinderen bij haar te
blijven.
Daarbuiten hoorde zij zijn ruwe stem, roepend naar Kamiel, die in de schuur aan
't dorsen was.
- Kamiel, goa ne kier seffens mee mijn kopplementen bij boer Lauwe om zijn
sjeze vroagen en brijng ze mee.
- Wa goat hij doen? vroeg Rozeke zich angstig af.
De jonge knecht liet zijn dorsvlegel vallen en liep haastig door het hek, terwijl
Smul naar het woonhuis toe kwam.
- Och Hiere, dacht Rozeke doodsbleek en bevend, - nu zal hij mij slaan, mij
doodslaan. Zij deed Hilairken en Marietje in een hoek achter 't tafeltje zitten en
klampte haar rechterhand aan de wieg van het kleintje, terwijl zij met de linker
instinctmatig Melekens schort vastgreep.
Maar hij kwam binnen en zonder haar zelfs aan te kijken noch een woord te
spreken, ging hij naar hun slaapkamer, waarvan hij met een bruuske ruk de deur
achter zich toe-kwakte. Roerloos en zwijgend stonden de vrouwen te beven. Zij
hoorden dat hij zich aan het verkleden was; zij hoorden gerinkel van geld.
- Wa peinsde gij? Woar zoedt hij noartoe goan? wa goat hij doen? fluisterde zij
tot het dienstmeisje.
Meleken trok de schouders op. Hoe kon ze 't gissen?
Rozeke voelde haar angst wat verminderen; opnieuw kwam moed en
weerstandskracht in haar. Zij keek even om naar Hilairken en Marietje, die zich
doodstil, met grote, bange ogen in hun hoekje hielden, vaag bewust dat gevaar hen
dreigde.
Na enkele minuten ging de deur weer open en Smul verliet de kamer, op zijn
zondags gekleed, 't gezicht vuurrood en
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woest-vertoornd. Maar nogmaals sprak hij geen woord, noch richtte zelfs een blik
tot haar; in een ruk was hij buiten en liep naar de stallen, terwijl Kamiel, als een
paard tussen 't lemoen lopend, met boer Lauwes sjees door het hek kwam.
Hij volgde Smul in de paardestal en samen haalden zij de merrie eruit en spanden
in. Ruw trok hij 't goede beest bij de breidel, deed het achterwaarts in de door Kamiel
opgetilde draagbomen steigeren; en plotseling, zonder enige reden, begon hij op de
merrie te vloeken en te schoppen, dat zij ervan trappelde en hinnikte en wrede ogen
van verwildering openspalkte.
Met star-sombere blikken van schrik en haat zag Rozeke roerloos door 't venster
toe. - Het arme beest krijgt in mijn plaats de schoppen en de slagen, dacht zij. En
eensklaps kwamen dikke tranen in haar ogen en haar lippen trilden, terwijl de diepe
stem van haar innigste wezen verontwaardigd beefde:
- O gie sloeber! Gie sloeber! 'k Weinste da ge deud woart! Het paard was
aangespannen. Hij wipte in de sjees en onder kletsende zweepslagen joeg hij van 't
erf, zó wild, zó ruw, dat het rijtuig tegen een van de stijlen van het hek aanbonsde
en bijna kantelde. Als in een helse vlucht zag Rozeke het in de modderweg
verdwijnen. Kamiel stond het even, als van schrik geslagen, na te staren en keerde
eindelijk hoofdschuddend in de schuur terug.
De middag verliep, de mistige najaarsavond viel vroeg in en Rozeke zat doelloos
vóór het venster, met tranen in de ogen, tot werken onbekwaam, verdiept in droeve
mijmeringen, met haar nog bang-spelende kinderen om zich heen. Alles was rouw
en smart, het leven werd haar onverschillig, het was zo dof en kleurloos in zijn
alledaagse narigheid als de loodzware hemel, die daar buiten alles drukte en omgrijsde
met zijn logge rouwfloersen van ondoordringbaarheid. Wat had ze nog aan 't leven?
Haar teergeliefde man, haar ouders, haar broeders en haar zuster, haar beste kennissen
en vrienden, alles was langzaam van haar weggenomen, dood, vervreemd, vertreurigd
en vereenzaamd; en zelfs haar kinde-
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ren, het enige wat haar nog aan de wereld deed hechten, verloren hun vrolijkheid en
hun vertrouwen, bang als zij waren voor die ruwe, vreemde, akelige man, die alles
om zich heen vernielde en dempte. 't Was als een vloek die op haar rustte, zij voelde
zich omringd van haat, van angst en van verlatenheid; zij voelde zich langzaam
wegkwijnen en sterven, in ál te overweldigend zware onderdrukking van het
onmeedogend noodlot.
Plotseling, terwijl zij in de bijna gans gevallen duisternis zuchtend opstond om
het avondlampje aan te steken en haar kinderen naar bed te brengen, kwam een
reusachtige, sombere gedaante met een woestheid van orkaan, als een verschijning
in een nachtmerrie, de boomgaard opgestormd.
De merrie!... De merrie, snuivend, schuimend, de flanken jagend, met een brede,
donkere bloedvlek op de linkerschoft, slepend, in een kluwen van losgerukte kettingen
en riemen, de twee aan stukken gesplinterde draagbomen van het lemoen, het ene
kort als een afgehakte stomp, het andere lang als een gebroken, uitgerekte en gereten
arm, wit-flitsend door de grauwe schemering, als flikkerende weerlichten door donkere
onweerslucht.
Met een gil van angst vloog Rozeke naar buiten.
Kamiel, reeds uit de schuur gehold, had het paard bij de breidel vastgegrepen.
- Bezinne! schreeuwde hij als uitzinnig. - Bezinne! bezinne! D'er es 'n ongeluk
gebeurd!
- Och Hiere! Och Hiere! Och Hiere! riep Rozeke met doffe kreten. Maar zij dacht
nauwelijks aan hem, die wellicht ergens dood of stervend met 't verbrijzeld rijtuig
in het veld lag; zij voelde en besefte alleen de ramp zoals ze die daar akelig en rauw
voor haar ogen zag; 't lemoen aan splinters, het arme, doodgejaagde beest bloedend
en met schuim bedekt, met het onheilspellend geheim van wie weet nog wat al
rampen, die het op zijn dolle, wild hollende stormvlucht misschien veroorzaakt had.
- Hij zal deud zijn, bezinne! snikte de jongen.
Het kon haar niet ontroeren. Zij werd eensklaps bijna kalm; alleen de vrees voor
andere ongelukken beangstigde haar.
- Verzorgt die oarme bieste, zei zij met bevende stem. En
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met Meleken, die ook toegesneld was, liep zij naar 't hek, de akeligheid die zij daar
voelde naderen tegemoet. Van alle kanten kwamen mensen in de duisternis
aangelopen. Zij hadden 't paard met het verbrijzeld stuk lemoen zien hollen; zij wilden
vragen, horen, kijken.
Een jonge man kwam buiten adem toegesneld uit de richting van het dorp.
- Hij 'n es niet deud! Hij leeft nog, moar hij es wried geschonden! Ze brijngen hem
op 'n berrie! hoorde Rozeke hem van verre schreeuwen.
Akelig klonk die ramptijding in 't mistig-sombere van de kille avond. De mensen
slaakten een ‘hóó!’ van afschuw en angst. Maar Rozeke bleef koud en kalm.
- 't Is zijn eigen schuld, dacht zij. - Hij heeft het arme beest mishandeld zoals hij
mij ook zou mishandeld hebben, had hij nog gedurfd. En zij bleef met Meleken aan
't hek midden in de opgewonden menigte staan, stom, roerloos, star kijkend met ogen
zonder tranen, alsof het haar niet aanging. Zij wist zelfs niet waarom ze daar nog
langer in de kille avond stond te wachten en 't prikkelde en verveelde haar, dat steeds
meer mensen kwamen opdringen, en haar nieuwsgierig ondervraagden, en
uitroepingen slaakten, en zo nutteloos en opgewonden heen en weer renden. Zij kon
het eindelijk niet langer uitstaan en ging met Meleken weer binnen.
Daar stak zij 't lampje aan en wachtte, doelloos, zonder de blinden te sluiten. Zij
zei enkel aan Meleken dat zij water en linnen doeken zou klaar maken en dacht toen
plotseling aan haar kinderen, die rumoerig in en uit het huis liepen en van al die
ongewone drukte niets begrepen. Zij riep ze voor goed binnen en bracht ze naar bed.
Dat gaf haar afleiding. Zij was er een gehele poos mee bezig; en toen ze reeds
rustig onder hun dekentjes lagen, bleef ze nog bij hen in 't kamertje vertoeven alsof
ze niets anders te doen had, tot plotseling Meleken de deur opende en met hese stem
fluisterde:
- Bezinne, ze zijn d'r doar mee.
Zij kwam uit 't kinderkamertje en door de raampjes van de keuken zag zij, in de
grauwe mistavond, een donkere stoet de boomgaard opkomen: twee mannen met
een berrie, waar-
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op iets lag uitgestrekt; en daaromheen een dichte, stille, zwarte menigte, dof trappelend
en stommelend als een kudde. Een man met een brandende lantaren stapte ietwat
terzijde vooraan.
De voordeur was open en zij kwamen binnen. Als in een droom hoorde Rozeke
het schuren van de voeten en het dof gefluister van de menigte. - Als in een droom
kwam zij genaderd. - De mannen zetten de berrie neer; en bij het gele schijnsel van
de lantaren zag ze hem daar machteloos onder een deken op een matras uitgestrekt
liggen: het hoofd akelig gezwollen, geschonden, bemodderd en bebloed, de de ogen
toe, de ademhaling zwak en reutelend. Zij zei niets, zij staarde, ijskoud, met droge
ogen. Achter de berrie drong de menigte in 't deurgat op. Zij zag de vele, nieuwsgierig
reikhalzende hoofden met de open monden en de grote, donkere, gretig kijkende
ogen.
- Woar moet hij zijn, bezinne, vroeg fluisterend een der dragers.
- Doar, op de voute, antwoordde zij dof.
De menigte werd plotseling uit elkaar gedrongen en een heer schreed ruw en
haastig, met ernstig gefronste wenkbrauwen naar binnen. Het was de dokter, die
onderweg van 't ongeluk gehoord had. Hij vroeg dadelijk om water, pluksel, en linnen
voor verbanden. Hij liet de deur tegen de opdringende foule sluiten en volgde de
mannen met de berrie op de voutekamer.
Rozeke volgde hem. - Haar benen waren slap; haar handen koud en klam als ijs.
Doch haar hart sloeg kalm en gelijkmatig en zij voelde geen emotie. Alleen haar
ogen keken steeds star en vreemd en 't ruiste in haar oren, benauwend en verdovend
als stond zij bij een waterval. De dokter vroeg haar iets, maar zij verstond hem niet.
Met strak-stugge blik van niet-begrijpen staarde zij hem aan. - Ongeduldig wendde
hij zich tot Meleken, vroeg om een tweede lamp in 't kamertje...
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XLIII
Drie weken lang lag Smul tussen leven en dood. Zijn beide benen waren gebroken
en hij had ernstige, inwendige kneuzingen. Toen begon hij langzamerhand te
herstellen. Hij mocht weldra gewoon eten en drinken en vóór het einde van de tweede
maand kwam hij op en zat bij de haard, in dezelfde leunstoel waar Alfons destijds
zoveel droeve maanden had gesleten.
Eerst toen hij weer begon te lopen werd het duidelijk hoe zwaar gehavend hij was
geweest. Zijn linkerbeen, niet bijzonder handig door de dorpsdokter weer in elkaar
gezet, stond kromgegroeid gelijk een boog, en was wel drie vingers korter dan het
andere. Hij hinkte.
Somber zat hij in de donkere schoorsteenhoek bij 't vuur en sprak ganse dagen
lang slechts de allernodigste woorden. Feitelijk sprak hij alleen om te bevelen. Hij
zei bars de knecht zijn dagelijks werk; bestelde kort en ruw aan Rozeke en Meleken
wat hij eten wou of drinken. Hij at en dronk veel; en wanneer hij niet at of dronk,
zat hij zwijgend te pruimen of te roken. Van 't ongeluk; van wat hij die middag gedaan
had, van waar hij geweest was, geen woord. Rozeke wist enkel, door mensen uit het
dorp, dat hij woest, als een gek, door de straten had gereden, dat hij in vele herbergen
geweest was, dat hij herhaaldelijk zijn paard geslagen en mishandeld had.
Het kon haar ook niet schelen. Hij bestond niet meer voor haar. Zij leefde buiten
hem om, voor haar kinderen en zijn gebrekkig lichaam maakte haar nu sterker
tegenover hem. Hij zou haar, ook al durfde hij nog, niet zo gemakkelijk meer kunnen
mishandelen als vroeger. Zij kon voor hem vluchten; hem ontsnappen. Dat was haar
als een zachte wraak in al haar ongeluk; en telkens als hij weer opbruiste en op
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haar schold en vloekte, keek zij hem met stil misprijzen aan en dacht: - Raas maar,
vloek maar, slaan kunt ge mij niet meer; ik ben de vlugste en daardoor de sterkste
nu. Zij had maar één vrees: dat hij nog verder zou genezen en weer in vlugheid van
beweging háár de baas worden. Doch daar was weinig kans op. Alleen als vrouw, 's
nachts, kon zij hem niet ontsnappen; zij móést wel bij hem blijven dan en dat was
haar een onuitsprekelijke gruwel. Dan was ze in zijn bezit en telkens was 't weer als
een woeste aanranding en telkens dacht ze ook weer, met nijdig op elkaar geklemde
tanden: - O, 'k wenste dat ge toch dood waart!
Maar 't werd een sleur en ook dát vlijmend gevoel van walg en opstand ging allengs
in haar aan het verdoven, en de hoop op haar verlossing door zijn dood zong weldra
nog slechts in haar zijn vage verre ritmen, als een illusie die zij wellicht nooit beleven
zou.
Zij versufte, leefde machinaal en onverschillig. Toen weldra weer een kind moest
komen, trok ze 't zich nauwelijks aan en leed er niet meer onder.
Het kwam ook heel gemakkelijk, haast zonder smart; het werd geboren midden
op de dag, zonder hulp van dokter of baker, terwijl Smul even naar het veld gehinkt
was. En zij liet hem ook voor de gebeurtenis niet terugroepen; hij hoorde 't eerst van
Meleken, toen hij 's avonds weer naar huis kwam en keek het wichtje ook maar
eventjes en onverschillig aan, zijn pijp nog in de mond, stinkend naar de jenever die
hij in de herbergjes van het gehucht gedronken had.
En weer verliep de tijd in suffe eentonigheid, nu en dan afgewisseld door
stormvlagen van uitbarstende haat en vijandschap: en 't jaar daarna moest weer een
kind geboren worden.
Zij trok er haar schouders voor op. Of er nu nog twintig kwamen, 't kon haar niet
meer schelen. Er rustte een vloek op haar; zij kon tegen het noodlot niet op. Haar
wens dat hij zou sterven mocht maar niet vervuld worden; wie weet: het was misschien
een goddelijke wraak over die boze wens, dat steeds meer kinderen op de wereld
kwamen van de man die zij het meest op aarde haatte en verachtte. Maar 't kon haar
ook niet meer schelen; zij had te veel geleden; te veel
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van haar teerste illusies waren voor altijd vernield; zij geloofde aan geen goede,
troostende, zegenende godheid meer. Langzamerhand werd hij een geregelde,
dagelijkse dronkaard. Halve dagen zat hij in de herbergjes van het gehucht en
verwaarloosde zijn boerderij. Het ging alles achteruit. Zijzelf, vroeger zo keurig-net,
werd van lieverlede slordig. De jonge barones, die, hoewel zelf diep gedrukt en
ziekelijk, haar nu en dan nog kwam opzoeken, maakte er eens opmerkingen over.
Maar zelfs voor haar trok Rozeke machteloos de schouders op: zij kon 't niet helpen,
zij was overweldigd, zij had het te druk, het kon haar niet meer schelen.
- Ach, zó moogt gij tegen mij niet spreken, Rozeke, zei de barones op een toon
van zo innige droefheid en verwijt, dat Rozeke eensklaps tot de tranen er door ontroerd
werd.
- Pardon, mevreiwe, pardon, moar 'k ben toch zeu ongelukkig! schreide zij, in een
plotselinge uitbarsting van al haar te lang opgekropt wee.
De barones poogde haar te troosten en bood haar aan te zorgen voor de opvoeding
van haar beide oudste kinderen, die van Alfons. Rozeke, eerst wat onthutst, nam
weldra dankbaar aan; en, voor een ogenblik weer dezelfde van vroeger, zoende zij
met aanbiddende verering haar weldoensters handen. Toen kon de jonge barones
ook niet langer zich beheersen: zij barstte, evenals Rozeke, in tranen los en beiden
schreiden lang en overvloedig, rouwend over een geluk dat voor beiden zo wanhopig
kort van duur was geweest, zo vol van een wee dat zij in geen woorden konden
uitdrukken.
Smul werd even voor de vorm geraadpleegd; hij gaf nurks zijn toestemming en
Hilairken werd uitbesteed bij de oude schoolmeester Cattoir, die eindelijk, dank zij
de tussenkomst van de barones, een kleine pensioensverhoging had gekregen, terwijl
Marietje bij de nonnetjes in 't klooster op kostschool werd gedaan.
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XLIV
Helaas! ook haar lieve beschermvriendin zou Rozeke weldra voor goed ontnomen
worden! - Sinds maanden en weldra sinds jaren, sinds zij, midden in haar jong geluk,
in de volheid van haar liefde en haar vertrouwen, het bedrog ontdekte van de enige
man die zij bemind had en aan wie zij alles had gegeven, was iets in haar geknakt
dat nooit meer kon hersteld worden. De wettelijke scheiding was nu uitgesproken,
zij had het kind en van hém hoorde zij niets meer; maar nooit, nooit, geen enkel
ogenblik van gans haar verder leven kon ze zich over de verwoesting van haar geluk
heenzetten. De slag was te hard, te onverwacht geweest; niets, zelfs geen schim van
argwaan of wantrouwen had er haar op voorbereid; opeens, als een donderslag was
't uitgebarsten: zijn vlucht met die vrouw, ene waarmee hij het al lang, van vóór zijn
huwelijk hield, ene die hij bijna dagelijks zag, ene die geheimlijk met hen mee was
op de huwelijksreis en ook op alle reizen die zij verder ondernamen;... opeens, door
een toevallige omstandigheid, door een brief voor hem die in haar handen kwam,
had alles zich ontsluierd; en vanaf dat ogenblik was 't in haar ziel als een onverpoosd
werkend en knagend vergif, tot het een langdurige, kwijnende ziekte werd, die haar
onmeedogend naar 't noodlottig einde sleepte. Rozeke, die haar weer sinds maanden
niet gezien had, hoorde zeggen dat ze zo ziek was en ging haar op 't kasteel bezoeken.
't Was op een zachte, heldere, stil-glanzende najaarsdag. Heel het grote park met
zijn machtige bomen stond roerloos, als vereeuwigd, in purper en in goud van
herfstschakeringen; paden en grasvelden lagen met een flonkerend tintelkleed van
rood en bruin en goud bedekt; en ietwat terzijde van het rood kasteel, dichtbij een
bosje rododendrons, zag Rozeke
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van verre haar teergeliefde jonkvrouw zitten, als altijd gans in 't zwart gekleed, met
witte kussens in de rug, onder een grijs-linnen tuinparasol, op een houten bank. Een
zwarte non met glinsterend-blanke vleugelkap stond aan haar zijde, dichtbij een bruin
fauteuilwagentje met elastieke banden.
Rozekes keel kneep van emotie toe en tranen kwamen onweerstaanbaar in haar
ogen. O! wat zag ze er geel en mager uit! wat was ze nog verouderd en afgevallen
sinds de dag dat Rozeke haar voor 't laatst op 't hoevetje gezien had! Door een soort
schrik bevangen trad zij op haar toe; maar de barones lachte haar zacht en vriendelijk
tegemoet en zei met een weke, vertederde stem:
- O, Rozeke, dat doet mij toch genoegen dat ge mij ook eens komt bezoeken; ik
heb al zo dikwijls aan u gedacht. - En zij verzocht Rozeke naast haar te komen zitten,
terwijl het nonnetje, ingetogen en bescheiden, dadelijk wegging.
- Hoe goat 't mee ou, mevreiwe? vroeg Rozeke, zich inspannend om haar ontroering
te verbergen.
- Och, zuchtte zij en trok haar magere, bijna puntige schouders op. En zwak
glimlachend wees zij naar het wagentje en zei:
- Dát zijn mijn benen nu.
- Ge moet koeroage hèn, mevreiwe, ge zij nog zeu jonk, 't zal nog wel beteren,
poogde Rozeke te troosten.
Een uitdrukking van grenzeloze droefheid kwam eensklaps als een donkere schaduw
over 't magere gelaat van de jonge vrouw. Haar verzwakte ogen schenen zich, als
voor een gruwelbeeld, weg te trekken tot in 't diepste van hun holten en zij zuchtte:
- Ik ben gelukkig geweest, Rozeke, ik ben het geweest, heerlijk en volkomen, maar
te kort, te kort...
Zij zaten beiden even zwijgend in verre, verre gedachten. Het was of zij elkander
nu niets meer te zeggen hadden; álles was uitgesproken in die droeve, korte woorden
en alleen haar hart sprak nog, tikkend en jagend in haar boezem als een gefolterd,
gevangen wezen dat niet meer ontsnappen kan. Gouden blaren vielen ritselend uit
de hoge, gouden kruinen vóór haar voeten op de grond en de lauwe najaarszon in
vlekloos blauwe hemel, glansde zo zacht en zo wel-
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dadig. De stilte was volkomen. Het rood kasteel met zijn heldere ramen en spitse
torens rees in statige rust uit de dromende vijver op en in de malse, groene weide bij
de boerderij graasde kalm onder elkaar, als in paradijsachtig geluk en vrede, een
bonte kudde vee en paarden. Het kón niet schoner op de wereld en in die volle
harmonie van de natuur voelden zij hun zware droefheid als een wanklank die zij
nauwelijks nog zuchtend durfden uiten.
- Hij hé ou bedrogen, e-woar, mevreiwe? vroeg eindelijk Rozeke met aarzelende,
matte stem.
- Ja, fluisterde zij. - En, als 't ware met een korte knak, zonk haar hoofd op haar
magere borst.
Rozeke kon geen woord meer spreken. Zij had het hoofd van haar vriendin wel,
uit medelijden, tussen haar handen willen nemen en het duizend en duizend maal
strelen en zoenen. Maar zij durfde niet; het woelde onstuimig in haar binnenste en
kropte in haar keel en weer zaten zij een poos doodstil, in zwaar-benauwde drukking.
De gouden dorre bladeren ritselden glinsterend om hen heen en ergens in een bosje
liet een vogeltje nog eventjes zijn laatste, fijn en melancholisch klinkend liedje horen.
- Had ik maar naar mijn ouders geluisterd, zuchtte eindelijk de barones.
Rozeke meende in die woorden ook een indirect verwijt tot zich te horen en zij
antwoordde berouwvol:
- Joa; en ha 'k ou mee hem in ons huis niet te goare gebrocht!
Maar de zieke schudde zacht, met een verontschuldigende glimlach, haar gebogen
hoofd:
- Neen neen, Rozeke, dat kondt gij niet weten; en ook,... toen was hij nog goed...
toen dacht ik tenminste dat hij zo goed zou zijn voor mij en ik voelde mij gelukkig.
Om de hoek van een allee verschenen plotseling de oude baron en de barones, met
het nonnetje en een bleek, blondharig, geheel in 't zwart gekleed knaapje. Rozeke
stond op om te vertrekken; maar de oude baron en zijn vrouw gingen door naar 't
kasteel en 't nonnetje met het kind kwamen naar de bank toe.
- Nee, Rozeke, nog niet weggaan, ge moet eerst mijn zoon
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eens zien, zei de jonge barones.
Het kind stond voor haar. - Dis bonjour, Jacques, et donne la main, zei zij.
Het knaapje zei ‘bonjour’ en stak aarzelend zijn handje naar Rozeke uit, meteen,
als vreemd, zijn lijfje wat terugtrekkend. Met zijn heldere, lichtblauwe ogen staarde
het Rozeke even strak aan. Het nonnetje glimlachte stil, onbeweeglijk naast hen
staand. - Toen gingen zij verder.
- Op wie lijkt hij? vroeg de barones, nadat zij achter het bosje rododendrons
verdwenen waren.
Rozeke aarzelde.
- Zeg het maar; op hém, niet waar?
- Joa hij mevreiwe, hij gelijkt er veel op.
Toen ondervroeg zij Rozeke over Smul, en Rozeke vertelde van zijn vloeken en
zijn drinken, maar dat hij haar toch niet meer durfde mishandelen, omdat hij laf en
bang geworden was na de bedreigingen van de barones. En Rozeke dankte innig haar
vriendin voor de liefdadige hulp aan haar kinderen besteed. Hilairken was zo tevreden
en leerde zo goed bij meester Cattoir en Marietje voelde zich zo gelukkig bij de
nonnetjes in 't klooster.
- Rozeke, ik heb voor u en voor uw kinderen gezorgd, zei de barones. - Ik heb u
in mijn testament gezet voor een som waar hij nooit aan kan komen.
- O, mevreiwe, mevreiwe, 'k hope toch da ge zilt genezen; 'k hope uit de grond
van mijn herte da ge langer zilt leven als ikke! riep Rozeke, in tranen uitbarstend.
Maar de barones schudde weemoedig het hoofd en bracht Rozeke door een zacht
gebaar weer tot bedaren.
Het nonnetje kwam terug, met vlugge, stille pasjes, in de strakke lijnen van haar
donker kleed, haar fris en immer opgewekt gezicht gehuld in 't wit kornetje met de
witte, uitgespreide vleugeltjes van ongeschonden reinheid. Zij deed Rozeke denken
aan het lief begijntje dat destijds Alfons' oude nicht verpleegde, en een wereld van
herinneringen rees kwellend weer in haar op.
- Il est temps, madame, le soleil se couche, fluisterde het nonnetje de barones
vriendelijk toe.
De zieke knikte langzaam met het hoofd ten teken van ge-
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hoorzaamheid. Het nonnetje hielp haar met zachte handen opstaan en bracht haar in
het wagentje. Zij vroeg aan Rozeke of zij de kussens wilde meenemen. - En duwend
reed zij de patiënte langzaam, in 't stil geklaag van de kiezeltjes onder de elastieke
banden, terug naar het kasteel, waar reeds twee knechten op het bordes stonden te
wachten, om haar naar binnen te dragen.
- Zult ge mij nóg eens komen bezoeken, Rozeke? vroeg ze zacht glimlachend, bij
de stenen treden van 't bordes.
- O joa ik, mevreiwe, joa ik; en 'k zal alle doagen onze lieven Hiere bidden omdat
Hij ou toch genezen zoe, zuchtte Rozeke met hikken in de stem.
De zieke dankte met een lange, stille blik van liefde en als een dode vracht zag
Rozeke haar in het wagentje naar boven dragen, terwijl zijzelf snikkend heenging...
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XLV
Dit was de laatste maal dat zij haar buiten zag. Toen zij na een paar weken op het
kasteel terugkwam, lag de jonge barones te bed om het niet meer levend te verlaten.
Zij spraken nog een poosje met elkaar, zij spraken van het zacht en lief verleden,
van hun eerste ontmoetingen, van beider hoop en geloof in een toekomst van geluk,
die zich helaas, voor geen van beiden had verwezenlijkt. - En toen was 't uit, de grijze
dood stond eensklaps tussen hen; hun tedere, wederzijdse genegenheid, zo
vertrouwelijk en zo innig ondanks het groot verschil in stand, als een in leed en in
geluk harmonieus opgaande en begrepen liefde, alles was plotseling stil en koud en
dood; voor altijd op aarde waren ze door het noodlot gescheiden. Zij ging het Groot
Mysterie tegemoet; zij ging daar waar Alfons reeds was en waar ook Rozeke vroeg
of laat komen zou.
Zij stierf op een der laatste, droeve dagen van november... Rozeke, die wist dat
het einde naderend was, luisterde iedere ochtend en avond in angstige spanning of
de verre doodsklok op de kerktoren galmde. - En eindelijk, op een koudstille,
grijs-mistige avond hoorde ze 't: de driemaal herhaalde, in lugubere cadans galmende
slagen: het bimbim... bombom... bambam van de grote, plechtige begrafenissen.
- De jonge mevreiwe zal deud zijn! riep zij ontroerd tot Meleken, die bezig was
met de luiken dicht te doen. Zij had nog willen twijfelen maar het was bijna niet
mogelijk. Zij liep gejaagd naar de buren, en daar hoorde ze 't: ja, de jonge barones
was overleden. De mensen kwamen uit hun huizen, spraken elkaar met bedroefde
gezichten aan. Allen hadden steeds zoveel van haar gehouden en zoveel medelijden
gevoeld met haar ongelukkig jong leven. - De grauwe nevellucht leek vol van rouw
en treurnis, in alle schuren staakte
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't doffe bonzen van de dorsvlegels en het gegons van de zwingelraderen; eenieder
stond huiverend in de kou buiten te luisteren naar het verre droeve galmen van de
doodsklok; en in vele huisjes werden kaarsen ontstoken en bad men, neergeknield
bij de heilige beeldjes voor de zielerust van de liefelijke en zo rampzalige jonge
vrouw.
De volgende dag ging Rozeke naar 't kasteel en vroeg of zij haar vriendin nog eens
mocht zien. Door een zwijgende knecht werd zij in een sombere, doodstille kamer
gelaten en na een poosje hoorde zij een zacht geruis van rokken en vóór haar stond
de donkere gestalte van het stille nonnetje, die haar fluisterend met zich mee wenkte.
Over de zware loper van de brede trap gingen zij naar boven. Hoge ramen van blauw,
geel en purper gekleurd glas hulden vestibule en trapportaal als in een atmosfeer van
kerk; en door een lange, donkere gang kwamen zij aan een witte deur, die 't nonnetje
zachtjes voor haar openduwde.
Bevend en snikkend trad Rozeke binnen. En door haar tranen heen zag zij eerst
niets dan een witachtige nevel, waaruit bedwelmende aroma's van de fijnste bloemen
schenen op te wasemen. 't Was of zij in een donkere bloemenserre kwam, waarin
alleen twee witte kaarsjes op een witte tafel brandden; en eerst toen ze vóór 't bed
stond zag zij haar geliefde jonkvrouw liggen, o zo schoon, zo heilig teer en schoon,
het fijne wasgeel hoofd een ietsje scheefgezakt op 't blanke kussen, de ogen toe, het
prachtig haar in twee zware, donkere vlechten op haar schouders golvend en de fijne
gele handen als biddend op de strakke borst gevouwen. - O, zij scheen zo heilig-kalm
te rusten en te bidden; en om haar heen, op 't blanke bed, was het een schat van pure,
blanke bloemen, die als de geurende essentie van haar allerlaatst gebed in onzichtbare
wierook rondom haar ten hemel stegen.
Rozeke was met gevouwen handen vóór het doodsbed op haar knieën gezonken
en een poos was er geen ander geluid in de stille, donkere dodenkamer dan het
geknetter van de waskaarsen en het snikken van 't geknakte boerenvrouwtje in lijdende
aanbidding voor haar dode meesteres. Toen stak het nonnetje met stil gebaar een
vochtig palmtakje naar haar uit en Rozeke nam het in de hand en besproeide even,
in vrome
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tederheid, de lijkwade van de dode. Een laatste maal staarde zij, door haar tranen
heen, naar de zo geliefde trekken en toen vertrok ze, waggelend, als in duizeling,
langs de donkere gang tot aan de schemerige trap door 't stille nonnetje begeleid.
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XLVI
In dat zelfde kerkje, waar Rozeke eenmaal, met tranen van zalige ontroering, haar
schitterende huwelijksplechtigheid zag, woonde zij nu haar plechtige begrafenis bij.
- Daar lag ze, als van marmer, onbeweeglijk in haar kist, wit als het doodskleed dat
haar bedekte, de ogen toe en de handen gevouwen, met haar schone donkere haren
in twee zware vlechten op haar schouders. Daar lag ze, op dezelfde plaats, waar zij,
jaren geleden, in maagdelijke blankheid, stralend van schoonheid, van gezondheid
en geluk aan de zijde had gestaan van hem die haar eeuwige trouw en liefde gezworen
maar haar zo schandelijk bedrogen en gemarteld had; en dezelfde priesters die destijds
lofzangen van geluk en vrede aanhieven, zongen nu de plechtige treurzangen van
het eeuwig afscheid over haar koud en roerloos lichaam.
En Rozeke, verscholen in een hoekje van de kerk, achter de talrijke, donkere
rouw-menigte van verwanten, vrienden en kennissen, weende, weende... 't Was of
haar ganse wezen weg zou smelten in haar tranen, 't was of ze 't laatste van al haar
levensvreugd in 't graf zag dragen; er was niets meer, geen licht, geen hoop, geen
toekomst; alles, álles leek nu dood en in de koude aarde voor altijd begraven; en
snikkend strompelde zij, na de begrafenis, in de doodtriestige schemering, gebogen
en geknakt als een oud, versleten vrouwtje, langs de eenzame wegen huiswaarts.
Daar zat hij, de man, de vijand, de oorzaak van háár levensleed en ondergang, zoals
die andere man, op zijn manier, de oorzaak was geweest van al het lijden en de dood
van haar vriendin. En een onuitsprekelijke haat en walg kwam in haar op voor dat
akelig, bruut gezicht; zij keerde de ogen van hem af en zij had alle moeite om hem
niet, trillend van
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toorn en verachting, de wrede woorden naar het hoofd te slingeren, die haar bijna
onweerstaanbaar op de lippen kwamen: - Waarom ligt gij, schurk, nu niet in 't graf
in plaats van haar!
Maar treiterend grinnikend, met een borrel in zijn hoek gezeten, staarde hij haar
aan; en plotseling hoorde ze zijn stem, zijn ruwe, nijdige vijandstem, die schimpend
vroeg:
- Hawèl, hoe es 't gegoan? Hèn z' heur in de put gekregen? Zit ze 'r in, joa? En
komt ze 'r nie mier uit?
Zij keek hem even aan, koel en strak, met hooghartig misprijzen. Zij was niet bang
meer voor hem; voor niets meer was zij bang. Zwijgend nam zij haar mantel af en
ging hem in de kamer weghangen. - Hij dronk ineens zijn borrel leeg en slaakte dof
een vloek.
- Hawèl, nondedzju! Zij-je deuf of stom geworden? gilde hij ruw, toen ze na een
poos weer in de keuken kwam. - Hè-je nie g'heurd wat da 'k ou gevroagd hè?
- 'k 'n Verstoa ou niet, antwoordde zij koel, kalm, uit de hoogte. En zij ging naar
het venster, bij de wieg, waarin haar jongste kind lag.
- Ha! Ge 'n verstoa mij niet! riep hij, eensklaps dreigend, met fonkelende ogen
overeind gerezen.
- Hè-je 't geld mee? Verstoa-je dàtte?
Strak keerde zij zich om en keek hem aan. - 't Geld!... wat bedoelde hij? Hoe wist
hij? Wie had hem gezegd...?
Hij grijnslachte nijdig: - Haha! ge mient da 'k van niets 'n wete! Ge mient da 'k
niet 'n wete da g'in heur testament stoat! Nondedzju, ge zij mis, zille! 't Geld! Hier!
Afgeven, zeg ik ou!
Zij schrikte hevig en staarde hem met toenemende angst en ontzetting aan. Hoe
wist hij? wie had hem kunnen zeggen...? Maar hij wist het, zoveel was zeker; hij
wist het en hij eiste het op. En plotseling woelde en ziedde 't in haar binnenste als in
opstand en nam ze 't onverbiddelijk besluit hem nooit iets van het geld te geven,
nooit, nooit, wat er ook gebeuren mocht.
- 'k 'n Hè 't niet! riep ze met van haat gloeiende ogen;
- 'k 'n hè 't niet, moar al hâ 'k het, noeit 'n zal ik er ou iets van geven, noeit, noeit,
noeit! verstoa-je-datte?
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Zij durfde hem eensklaps aan; haar liefde, haar piëteit voor de nagedachtenis van de
dierbare overledene gaven haar een kracht waarvan ze zich zelf niet bewust was. Zij
stond vlak vóór hem, dicht bij hem, dreigend, de ogen flikkerend, trotserend zijn
woedeblikken, zijn paars-zwellend gezicht, zijn krampachtig gesloten vuisten. Er
was een ogenblik van doodse, onheilspellende stilte. Zij hoorde duidelijk het trage
tikken van de klok en 't vrolijk blaasgepruttel van het kleintje in de wieg. Het werd
reeds schemerduister buiten en grote, logge schaduwen kropen in huis onder de
donkere zolder-balken.
Eensklaps vloog hij, gedrochtelijk hinkend, naar de voordeur en schoof de grendel
ervoor. Toen naar de achterdeur en grendelde die ook. Toen greep hij naar zijn stok.
Met een schorre gil sprong ze opzij en greep instinctmatig een stoel en hield die
vóór zich uit. Zou hij weer durven slaan? Zou hij durven, nu haar beschermster dood
was?
- Lafoard! gilde zij; - lafoard! past ou op da g' aan mij komt!
Grijnzend kwam hij op haar af.
- We zijn alliene thuis en we 'n moên ons nou nie mier sjeneren, grinnikte hij. En
plotseling weer gebiedend, kort en ruw:
- Ala toe,... da geld, hè... afgeven!
- 'k 'n Hè 't niet! En al hâ 'k het ge 'n zoe 't nie krijgen! krijste zij.
De stok siste, in een woeste zwaai; en met een korte knak kwam de slag half tegen
haar hoofd, half op de leuning van de stoel terecht.
- Sloeber! kreet ze. - En plotseling stootte ze met al haar kracht de poten van de
stoel vooruit, vlak in zijn walgelijk, paarsrood gezwollen gezicht.
Bloedend, brullend van pijn en woede, rukte hij de stoel met zulk een geweld naar
zich toe, dat hij ermee achterover neerplofte en zij boven op hem viel. Hij greep haar
met zijn beide knuisten om de keel, duwde, trok en wrong tot zij weer onder lag; en toen liet hij zijn rechterhand los terwijl hij met de linker knelde en worgde, en
sloeg en beukte met de gebalde vuist in haar gezicht, zo hard en zo snel als
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hij kon.
Zij slaakte korte kreten, als een rauw en hees gebrul, tussen de steeds woester
neerbeukende bonzen. 't Was als een telkens afgebroken, schor geblaf, het leek geen
menselijk geluid meer; 't was als de noodkreet van een vermoord beest, dat stikt in
bloedgebrobbel. Maar plotseling kreeg ze een van zijn vingers tussen haar tanden en
beet erop als razend en liet hem niet meer los, terwijl haar rauw, intermitterend gebrul
eensklaps veranderde in een aanhoudend hoog gegil, als het oorverscheurend krijsen
van een schrille stoomfluit.
Een geweldige bons op de voordeur en als onder het rammeien van een heiblok
vloog ze open, en Kamiel en Meleken kwamen binnengestormd. Met één machtige
ruk trok de stalknecht Smul van Rozekes lijf, gooide hem als een pak in de hoek bij
de haard, sprong op hem toe en hield hem daar onder bedwang, terwijl Meleken haar
als zinneloos gillende meesteres optilde en naar het achterhuis droeg.
- Loat mij los, nondedzju! Ze moet deud! Ze moet deud! gilde Smul, bloedend en
spuwend, als een gewond beest in de hoek van de haard onder Kamiels forse knelling
in elkaar gedrukt.
- Stille, boas, stille, hijgde Kamiel met reusachtige inspanning de woesteling in
bedwang houdend.
- Deud, nondedzju! Deud! Deud moe ze! Deud! Deud! schreeuwde Smul, door
het aanhoudend hoog gillen van Rozeke in zijn furie nog opgezweept.
Kamiel, niet in staat hem daarbinnen langer te bedwingen, rees plotseling overeind
en sleurde met geweld de woestaard naar de deur. Smul klauwde, schopte, beet en
stampte; maar telkens werd hij met een schok weer wat verder gerukt en eindelijk
was hij buiten en viel er uitgeput en grollend in het gras. Binnen in huis bleef Rozeke
aanhoudend als een krankzinnige scherp gillen.
Meleken kwam verwilderd naar buiten gelopen.
- O Kamiel, leupt toch gauw om hulpe! smeekte zij schreiend. - Toe, Kamiel, hoast
ou, 't es wried, de bezinne goastirven.
In machteloze wanhoop schudde de knecht het hoofd, Smul steeds met ijzeren
greep onder zijn klauwen houdend. Geluk-
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kig zag hij juist iemand achter 't hek voorbijstappen en riep hem dringend:
- As 't ou blieft vriend, leupt toch al gauw om den dokteur, de bezinne ligt op
stirven!
- Wa ès da? Wa gebeurt er hier? zei de man, verstard kijkend in 't gras op Smul
en met schrikogen luisterend naar het onophoudend noodgegil in huis.
- Och leupt toch! Leupt toch! 't Es te wried! smeekte Kamiel zelf huilend.
De man holde weg en plotseling richtte Smul zich in het gras half op. Kamiel
sprong toe en drukte hem weer neer. Maar Smul was opeens bijna kalm geworden.
- Loat moar, 't es gedoan, zei hij, zich nijdig loswringend.
- Blijf hier, boas, wa goa-je doen?
- Hoal mij mijn klakke, zei Smul.
Kamiel vloog in huis, nam Smuls pet, die naast de haard lag en rende er weer mee
naar buiten.
Smul zette ze op, veegde met zijn mouw het bloed van zijn gezicht en stapte
somber, gedrochtelijk hinkend, naar het hek.
- Woar goa-je noartoe, boas! liep Kamiel hem angstig na.
- Noar den duvel? antwoordde Smul met een woedende blik. - En weg ging hij,
in de grijze schemering.
Nog steeds, doch doffer nu, lag Rozeke in 't achterhuis te gillen.
Het kleintje, dat eerst een poos hevig geschreid had, lag nu opgewonden, met
blinkende oogjes en zwaaiende armpjes, blaaspruttelend in zijn wieg te woelen. De
andere kinderen kwamen spelend langs de weg van school terug...
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XLVII
Die nacht kwam Smul niet thuis. - Doch niemand bekreunde er zich om: hij liep
waarschijnlijk, dronken, de dorpsherbergen af.
De dokter was gekomen en had Rozeke te bed gelegd. Haar wonden waren ernstig,
doch niet levensgevaarlijk. Alleen haar gezicht was deerlijk geschonden: twee
voortanden uitgeslagen, de ogen bijna toegezwollen, de helft van de linkerwang rauw
vlees. Door het aanhoudend gillen, als een krankzinnige, was haar stem hees en schor
en bijna klankloos geworden. Nu lag ze stil. Slechts af en toe nog kreunde en zuchtte
zij en greep soms wild met beide handen naar haar keel, alsof zij er nog steeds zijn
wreed-worgende knelling voelde. - Kamiel en Meleken wachtten vol angst op Smuls
terugkomst.
Doch hij kwam niet. - De ganse dag verliep en ook de avond en de nacht en nog
steeds was hij niet terug.
Toen hij de derde dag nóg niet verschenen was zei Meleken tot Kamiel:
- Kamiel, jongen, ge moet ne kier in 't dorp goan infermeren en aan bezinnes ouërs
zeggen dat hij nog niet thuis 'n es. Kamiel kleedde zich aan en ging. Hij kende de
herbergen waar Smul 's zondags gewend was te komen en hij bezocht ze, de ene na
de andere.
Jawel, men had hem bijna overal gezien, maar dat was al meer dan twee dagen
geleden en sinds had men niets van hem gehoord. - In d'Ope van Vrede was hij
schreeuwend en vloekend binnengekomen, met gescheurde kleren en bebloed gezicht,
afschuwelijke dreigementen tegen onbekende vijanden uitrazend; maar de gewone
klanten van die degelijke herberg, meest allen fatsoenlijke burgers, die hij in hun
dagelijks, rustig kaartpartijtje stoorde, hadden zich zó aan zijn
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opruierig lawaai geërgerd, dat Sietje, 't herbergmeisje, beslist geweigerd had hem
drank te geven, waarop hij met de schandelijkste scheldwoorden en vloeken weer
vertrokken was. Na d'Ope van Vrede had hij de Casino bezocht; na de Casino het
Huis van Commercie, en na het Huis van Commercie 't Klein Congres, waar hij
eensklaps op zijn vroegere baas, boer Kneuvels, was gebotst. Op dat ogenblik was
Smul reeds hevig dronken; boer Kneuvels was het ook, zoals gewoonlijk wanneer
hij in het dorp kwam, en dadelijk hadden zij, over een beuzelarij, ruzie gekregen en
willen vechten. - De baas uit 't Klein Congres had hen beiden met geweld op straat
gegooid en zijn herberg achter hun rug gesloten.
Het was toen ongeveer halfelf. Smul had Kneuvels eerst een tijd verloren en hem
daarna heel onverwacht in een andere herberg weer teruggevonden, waar de ruzie
herbegonnen was; maar ook daar kwam de baas onmiddellijk tussenbeide en verzocht
hen elders te gaan kijven. - Weer was Smul boer Kneuvels kwijt geraakt, die intussen
naar zijn hoeve was teruggekeerd; en daar alle fatsoenlijke dorpsherbergen op dat
ogenblik gesloten waren, was hij terecht gekomen in het Peperhol, de slechtbefaamde
achterwijk waar wildstropers en dieven woonden en waar de kroegjes tot laat in de
nacht open bleven. - In de Jonge Vlooi had hij een bende boeven en straatmeiden
met wijn getrakteerd. Vanuit de Jonge Vlooi was de gehele troep met hem meegegaan
naar het Luizegevecht, waar zij nogmaals wijn gedronken en gedroogde worst gegeten
hadden. Daarvandaan waren zij in de Gesieperde Kavanse terecht gekomen...
En daar ook moest Kamiel zijn opsporingen staken. De Gesieperde Kavanse was
het laatste kroegje van 't beruchte Peperhol. Daarachter lag het open veld en verder
het kanaal. Tot halfdrie in de nacht was Smul er gebleven. Hij bevond er zich op 't
laatst geheel alleen. Al lang waren zijn laatste centen op en hij had reeds heel wat
schuld gemaakt, toen de baas hem eindelijk gezegd had dat 't nu tijd werd om naar
bed te gaan. Smul was opgestapt en vanaf dat ogenblik had niemand hem meer
gehoord of gezien.
Kamiel stond bedremmeld. Dat alles was reeds meer dan twee dagen geleden en
allen dachten Smul sinds lang op zijn
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boerderij teruggekeerd. Hij verliet het Peperhol en ging naar Van Dalens huisje.
- Zeu, zei moeder Van Dalen, minachtend de schouders ophalend, toen zij 't verhaal
hoorde; - wel zeu, hij 'n es nog nie thuis! O, hij zal versmeurd zijn in de voart. Weet-e
wat dat-e gij doet, jongen, goa gij noar de sandurms en geef het aan. Ze zillen d'er
zij wel noar zoeken en 'k zal ik te binst noar Roze goan.
De jongen stond wel wat verbaasd over zoveel onverschilligheid, maar zei verder
niets; en door vader en Miel van Dalen vergezeld, begaf hij zich naar de gendarmerie
en vertelde er 't gebeurde. Toen liepen zij met hun drieën en een paar gendarmen een
eind weg langs het kanaal, in 't water kijkend. Maar onverrichterzake keerden zij
naar de boerderij terug.
Rozeke was wat bijgekomen. Toen zij haar ouders en haar broeder zag, die sinds
meer dan een jaar op de boerderij niet geweest waren, begon zij onbedaarlijk te
schreien. Zij greep hun handen, klemde zich als 't ware aan hen vast en smeekte
snikkend:
- O, moeder, voader, Miel, ge 'n meug noei mier wiggoan, ge moet bij mij blijven.
Smul zal were komen en hij zoe mij deudsloan!
Maar toen zij vernam dat Smul nu reeds drie dagen weg was en misschien wel in
't kanaal verdronken lag, toen kwam er als een glans van onverwachte hoop en van
geluk over haar deerlijk geschonden gelaat en zij zuchtte, als in een stille bede:
- Och Hiere! dat 't toch woar woare! da 'k hem toch noeit van mijn leven mier 'n
zag!
Enige dagen verliepen. De gendarmen zochten, dregden in 't kanaal en Rozeke lag
bevend te wachten elk ogenblik vrezend hem terug te horen komen. Elk uur, elke
minuut die verstreek was voor haar een versterking van haar enige, laatste hoop.
En eindelijk, op een namiddag, tegen avond, zag zij, - voor de eerste maal sinds
zijn mishandeling weer opgestaan en naast haar kinderen voor het keukenraam
gezeten, - zag zij als een boodschapper van blijde, gelukkige tijding, als een
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redder bijna, de dorpsveldwachter op het boerderijtje komen. Zij twijfelde geen
ogenblik, zij was zéker dat hij haar de goede tijding van de verlossing bracht, zij
voelde, vóélde dat hij haar kwam mededelen dat men Smul gevonden had. Zij zag
en voelde 't aan zijn ganse houding, aan de bijzondere uitdrukking van zijn gelaat,
aan de nieuwsgierige gezichten van enkele dorpelingen en buren, die hem aarzelend
op een afstand vergezelden.
Zij stond in strak-gespannen houding op terwijl hij binnenkwam, beantwoordde
machinaal zijn korte groet en hoorde als in een droom zijn woorden:
- Bezinne,... ge meug nie verschieten,... 'k kom ou zeggen da we Smul gevonden
hên.
- Deud? kreet zij, in instinctmatige vrees of er nog twijfel was.
- Deud, antwoordde de veldwachter langzaam hoofdknikkend. - Whên hem doar
uit de voart gehoald, achter ne greute sleper mee 'n Woalescheep dat diepe geload
was en dat hem noar boven gemeulend hèt. - Hij es al leulijk aan 't bedirven. Wilt
g'hem hier hên of moên w'hem ginter houên? Hij ligt in den stal van 't gemientenhuis.
- Houdt hem ginter, houdt hem ginter, 'k zal direkt de kiste loate moaken,
antwoordde zij dof.
- En moet g'hem nie mier zien?
- Nien ik, nien ik, nien ik, zei zij, beslist en krachtig hoofdschuddend.
- Al gezeid. - Zurgt dan da we zeu gauwe meugelijk de kiste krijgen.
En met een korte ‘goên dag’ was de veldwachter weer weg. De nieuwsgierige
dorpelingen en de buren, die tot halverwege de boomgaard meegekomen waren,
keerden druk pratend met hem terug...
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XLVIII
Toen kwam er grote kalmte in Rozekes zo lang geschokte leven. De harde strijd, die
veel van haar had weggerukt, was plotseling uitgestreden en daar zat ze nu, alleen
en zwaar beproefd, maar eindelijk toch verlost en vrij, met een gevoel van zekerheid
en vrede, in 't instinctief besef dat 't ergste was geleden, dat zij niet langer meer de
speelbal van een wreed en grillig noodlot was, en voortaan zelf iets aan haar verder
leven schikken kon.
Haar verder leven... Zij was pas tweeëndertig,... en tweemaal weduwe met drie
kinderen; - twee waren er bij de geboorte gestorven -. Dat stond vóór haar als een
baken, als een vast bereikt doel. - Zij zou niet meer hertrouwen; zij zou voortaan
uitsluitend voor haar kinderen leven...
En 't leven ging opnieuw zijn trage, stille, dagelijkse gang; en weken werden maanden;
en maanden werden jaren, met hun afwisselende seizoenen en natuurlijke
gebeurtenissen. - Haar vader stierf; velen om haar heen verdwenen, die lange jaren
met haar hadden meegeleefd. Haar broers en haar zuster waren getrouwd en hadden
ook reeds kinderen; en haar eigen kinderen werden allengs groot en volwassen en
zijzelf voelde zich langzaam aan een oudje worden...
Een oudje dat het nieuwere niet steeds begreep of liefhad en weldra meer en meer
terugleefde in herinneringen van vroeger...; een oudje, dat trapsgewijs de toekomst
weer heel anders worden zag dan ze zich die gewenst en voorgesteld had.
Vroeger was het haar hoop en haar wens, haar innigste illusie geweest, dat haar
oudste zoon geen boer zou worden. Hij zou onderwijzer worden, zoals meester
Cattoir, bij wie hij zo goed leerde. Maar met de dood van Alfons was ook die
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illusie in haar gestorven en zij had wél gehoopt dat hij bij haar terug zou komen en
in zijn vaders plaats de boerderij beheren.
Te laat! - Hilaire voelde afkeer voor 't boerenbedrijf. Hij had, tegen haar zin, zijn
studies doorgezet en weldra een plaats als hulponderwijzer op een verafgelegen dorp
gekregen. Hij trouwde er en had kinderen en Rozeke zag hem slechts zelden meer;
en wanneer zij hem nog zag was hij bijna als een vreemde voor haar; een vreemde,
die een deftige taal sprak, als destijds meester Cattoir; een vreemde die bij haar kwam
met een vreemde vrouw en met twee vreemde kinderen: een heertje en juffertje, die
de vreemde, ongewone namen droegen van Adhémar en Bérénice en ook diezelfde,
vreemd-deftige taal spraken en met een soort wantrouwen haar de handjes gaven
alsof zij ook voor hen een totaal vreemde was.
En dan Marietje! - Marietje, door de zorgen van jonkvrouw Anna bij de nonnetjes
in 't klooster opgevoed, had het klooster ook niet meer verlaten. Sterker nog dan haar
broeder voelde zij een afkeer voor haar oorsprong en toen zij achttien jaar was en
over haar toekomst moest beslissen, had zij verklaard non te willen worden. Niets
was bij machte geweest haar van dit vast voornemen af te brengen; en nu was zij
non, nu liep zij met het wit kornetje en het zwarte kleed in 't klooster; nu was zij van
de ganse wereld, van haar vroegere vrienden en verwanten en ook van haar moeder
voor altijd gescheiden; en zelfs haar naam had zij verloren; in plaats van Marietje
van de Weghe, kende men haar nu nog enkel onder de naam van soeur
Vincent-Perpétue!...
Soeur Vincent-Perpétue...! Rozeke kende haar niet meer. Ook met haar had ze
geen voeling meer; ook zij, haar enige dochter, de dochter van Alfons, was een
vreemde voor haar geworden. Soms kwam zij op de boerderij en sprak dan over
dingen die Rozeke niet goed begreep of die haar kwelden of verveelden: over de ziel,
over de eeuwigheid, over het enig ware katholiek geloof. Rozeke was godvruchtig,
zij was het steeds geweest, maar 't ergerde en sarde haar dat dat kind, die dochter
van haar, er meer van, weten en er wijzer over spreken wou dan zij: 't verveelde haar.
- En in haar
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eenzaamheid had ze nog slechts haar jongste zoon, Arie, Smuls kind, een goede,
brave, maar ietwat slappe en karakterloze jongen, die in niets leek op zijn vader; een
jongen die iets goedig-onbeduidends en onverschilligs over zich had; die machinaal
zijn werk verrichtte en ook geen verdere ambitie had dan het machinaal betrachten
van zijn alledaagse plicht; een jongen die ook alweer, op heel andere wijze, als een
vreemde naast haar leefde.
Allen vreemden, onverschilligen... Rozeke voelde haar grote eenzaamheid en
leefde ver en wijd buiten haar bekrompen, dagelijkse kring in de herinneringen van
't verleden. - Dat was geweest, dat had bestaan, groot en sterk, vol smart en liefde;
en 't tegenwoordige was niets dan kleurloze eentonigheid. Zij allen die ze goed gekend
had en waarvan de meesten nu sinds lang verdwenen waren, herleefden voor haar
geest, doch slechts heel even: allen verzwonden weer, nietig en klein, verschrompeld
door de dood, uiteengewaaid als stof onder een windvlaag,... maar twee bleven er
telkens over, eeuwig jeugdig, eeuwig fris en eeuwig schoon; twee die zij zo kort, o,
zoveel te kort en toch zó innig had liefgehad: haar man en jonkvrouw Anna!
Die alleen leefden, lééfden steeds intens voor haar! - Met die twee leefde zij zelf
in voortdurende gemeenschap. Zij zag in zalige verrukking hun welbekende
gelaatstrekken en hoorde steeds hun geliefde stem. En 't kwam haar voor alsof zij
die, en alleen die onder hen allen, terug zou vinden zoals zij hen gekend had, in al
de jeugd en al de schoonheid van hun mooiste jaren, die dan voor altijd zouden blijven
duren...
Het werd een teer en zacht verlangen, een innige, vurige hoop, die in de
vergetelheid van al het tegenwoordige, haar verleden met haar toekomst weer
verenigde. - Het werd een troost, een vast geloof, een sterke zekerheid; het was iets
dat zij ieder ogenblik tegemoet ging, dat elke dag steeds dichterbij in haar bereik
kwam;... 't was iets... dat zij weldra bereiken zou.
Zij wachtte en verlangde,... uren en uren lang zat zij er soms, starend in haar
eenzaamheid, over te peinzen, te mijmeren. Zij zag hen, zij hoorde hen, een broze
wand hield haar nog maar gescheiden van het ideale oord waar zij nu
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beiden en samen, jeugdig en schoon, gelijk in 't nieuwe leven en gelijk in heerlijkheid
op haar zaten te wachten en waar haar plaats tussen hen bewaard bleef.
In serene zaligheid voelde ze 't komen;... haar wezen was van deze aarde haast
niet meer. Nog één stapje, nog één ogenblikje wachten... en zij was er...
Zij kwam er, zij was er eindelijk, op een stille, rijke, gouden najaarsmiddag. De
aarde was als een paleis van ongestoorde weelde, als een voorhal van het paradijs,
voor 't laatste afscheid. Alles was zo stil, zo heilig-glanzend zacht en stil. - Zij lag te
bed, met open ramen in die rijke heerlijkheid, als om ineens ver-weg te kunnen
zweven naar het goddelijk, onbekende oord, waar zij sereen gelukkig op haar
wachtten. Haar kinderen en kleinkinderen stonden om haar heen, doch niemand
weende. Zij zagen het geluk van de verlossing op haar kalm gelaat.
Zo ging zij heen... En toen de laatste zucht gegeven was, kwam een onuitsprekelijk
zachte glimlach over haar trekken...
Haar ziel en haar geest, de gelouterde essentie van haar ganse wezen was bij hem
en bij haar... haar man en haar vriendin,... in onverstoorbaar geluk,... voor altijd,...
in het eeuwige...
AFSNEE-AAN-DE-LEIE,

15 augustus 1905
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't Bolleken
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I
Nonkelken was dood...
Hij was op het dorpje geboren en had er zijn ganse leven gewoond. Zijn huis, - 't
‘kasteelken’, zoals de mensen het noemden, - stond heel alleen aan 't uiteinde van
de lange straat, daar waar de steenweg zich in tweeën splitst, rechts en links, naar
andere dorpen. - Een bloementuintje, door een ijzeren hek en een omheiningsmuur
van de straat afgezonderd, lag liefelijk verdeeld in kleine, kleurenrijke perkjes vóór
het witte woonhuis met de groene zonneblinden, en daarachter strekte zich de lusttuin
uit vol hoge en sombere bomen, bijna indrukwekkend als de imposante massa van
een park.
Dáár had Nonkelken zijn leven lang als vrijgezel gewoond. Zijn voornaam en
familienaam kenden de mensen haast niet meer: zij waren zo gewend hem
‘Nonkelken’ te horen noemen; wellicht omdat hij slechts één neefje als familie had,
die hem natuurlijk altijd ‘nonkel’ noemde.
Nonkelken was rijk en had nooit anders dan voor zijn plezier geleefd. Hij had
geleefd 't gewone leven van een rijke dorpsheer: lekker eten en drinken, jagen,
paardrijden, met de handboog schieten en op ‘stamenee’ gaan. Vooral op stamenee
gaan. - Iedere ochtend, klokslag elf, begon Nonkelken zijn ronde. Hij liep geregeld
zijn vijf of zes herbergen af, nam in ieder zijn ‘dreupelken’ onder het roken van
sigaartjes en het babbelen met de mensjes. Tegen één uur was hij weer op het
‘kasteelken’, gebruikte zijn diner en ging daarna een paar uurtjes dutten. 's Namiddags
reed hij uit, meestal naar omliggende dorpen, soms met een vriend naar kermissen
of handboogschietingen, of ging op jacht. Met invallende avond was hij weer op het
‘kasteelken’ en soupeerde; en dan had hij opnieuw zijn vaste herbergen, waar hij
zijn kennissen ont-
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moette, die met hem een partijtje kaart of biljart bleven spelen, tot halfelf of elf in
de nacht.
Nonkelken was zeer populair, zeer gezien en geliefd. Hij was een tijdje
burgemeester van het dorp geweest, doch had al spoedig voor die eer en waardigheid
bedankt, omdat het hem te veel geharrewar veroorzaakte; maar hij was en bleef tot
't einde van zijn leven voorzitter van de handboogmaatschappij en erevoorzitter van
het fanfarekorps. Hij was vrijgevig en deelde aan de armen aanzienlijke aalmoezen
uit. Hij was noch ‘hooggeleid’ noch verwaand en wel integendeel gul met
handdrukken en vriendelijk tegemoetkomend voor velen, die hij al heel spoedig tot
zijn gelijken en intiemen rekende.
Veel had hij steeds van de meiskes gehouden. Niet van die opgesmukte,
aanstellerige, pretentieuze stadsjuffers, maar van eenvoudige, natuurlijke, gezonde
boerenkinderen. Hij had liefjes op het dorp gehad; vele, vele! Maar 't had nooit of
hoogst zelden zijn goede naam iets geschaad. Hij was rijk en hij was goed; hém werd
heel wat meer vergeven dan een ander. Wel hadden meneer de pastoor en enkele
zéér godvruchtige mensen misschien nu en dan eens afkeurend hoofdschuddend
gemopperd; maar eenieder wist toch dat Nonkelken in de grond van zijn hart een
héél vroom mens was en tot publiek schandaal en bepaald ergerend-onstichtelijk
voorbeeld was het ook nooit met hem gekomen. Trouwens, met de tijd was Nonkelken
kalmer geworden en in de laatste jaren leefde hij heel deftig, vreedzaam en gelukkig
met zijn beide meiden - een oude die bijzonder lekker kookte en een jonge, die
uitstekend voor hem zorgde - als een oude, wijze vader, die van veel geproefd heeft
en wel weet, dat 't beste toch nog binnenshuis te vinden is.
Maar nu was Nonkelken dood!...
Aan een eigenaardige ziekte was hij gestorven. - Dat was begonnen met een soort
van kitteling in zijn slokdarm, als een begin van verkoudheid. Het deed hem hoesten,
herhaaldelijk en hardnekkig, maar steeds droog; en hij werd er nijdig onder en schudde
soms gesard het hoofd, terwijl hij hard met de vuist op zijn borstbeen klopte, alsof
daar, diep, iets
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zat, dat hij maar niet weg kon krijgen. Er zat daar werkelijk iets, beweerde hij, net
als een balletje, dat hij er duidelijk voelde, iets dat onophoudelijk op en neer bewoog,
alsof het wilde bovenkomen en niet kon. Hij hoestte en proestte ernaar, om het eens
goed te pakken te krijgen; het leek hem dat hij eensklaps zou genezen zijn zodra hij
't had; maar treiterig-kittelend bleef het dingetje voortdurend op en neer gaan, somtijds
tot in zijn keel bijna, zodat hij 't eindelijk dacht te hebben, maar telkens op het laatste
ogenblik weer zinkend naar de diepte, waar het dan urenlang te draaien en te kwellen
lag, onder vruchteloze hoest- en proestbuien, die Nonkelken paarsrood, met
congestieve ogen, als in stuiptrekkende krampen, amechtig op- en neertrokken.
Voornamelijk in de vroege ochtend had hij 't zwaar benauwd; en 't werd eerst
beter, maar dan ook merkelijk, nadat hij een paar borreltjes gedronken had. Dat was
het beste en zelfs 't enige middel, oneindig doeltreffender dan al de poeiertjes en
pilletjes en drankjes, die de dokter hem deed slikken. Dat knapte hem telkens flink
weer op en voor het overige van de dag voelde hij zich bijna lekker, behalve 's avonds
weer, op 't ogenblik dat hij naar bed zou gaan. Dan kwam opnieuw een erge, érge
bui en lange uren lag het balletje weer treiterend op en neer te gaan zonder ooit geheel
boven te komen, noch geheel te zinken, terwijl diep in zijn binnenste iets aanhoudend
piepte en knaagde, hem alle rust en slaap belettend.
- Da bolleken zal mijn deud zijn, zuchtte Nonkelken tegen de mensen die naar zijn
gezondheid kwamen vragen. - Da'k het kon bovenkrijgen 'k woare genezen; moar
anders ben ik ne veugel veur de katte.
- Zoe da nie wa anders zijn, Nonkelken? vroegen de mensen vriendelijk
belangstellend.
Maar Nonkelken maakte zich kwaad als het bestaan van 't bolleken in twijfel werd
getrokken. Hij toch voelde zeker wel wat er in hem omging? 't Was of hij 't daar vóór
ogen zag; en hij preciseerde, nijdig, agressief:
- 't Es 'n bolleken, zeg ik ulder; percies ien van die gloazen bollekes woar da z' op
de kirmessen mee karabientsjes noar schieten en da stanvastig op 'n woaterstroalken
op en nere
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goat. En de mensen geloofden 't en de geschiedenis van 't bolleken werd alom in het
dorp verteld, als een fatale kwaal, waar Nonkelken aan doodging.
Zijn enige neef, meneer Vitàl, die in de stad voor advocaat studeerde, kwam hem
bezoeken. Hij vond Nonkelken in weke stemming, moedeloos en bijna schreiend.
- 't Es gedoan mee mij, zuchtte het oud viveurtje. - 'k En kan da bolleken nie
bovenkrijgen en 'k moet 'r van deud. Eensklaps begon hij te snikken:
- 't 'n Zal nie lank mee mij mier duren; ge zilt aan 't irfdiel goan liggen.
- O, Nonkel, Nonkel, protesteerde meneer Vitàl hevig. Maar bij het heengaan
ontmoette hij in de gang de dokter, die Nonkelken was komen bezoeken; en hij nam
hem apart.
- Qu'est-ce donc, docteur, avec mon oncle? vroeg hij in 't Frans, ter wille van de
jonge meid, die vagelijk van ver stond te luisteren.
- L'alcóóól! antwoordde de dokter brutaal, drukkend op de laatste lettergreep van
het woord, of er wel drie o's in stonden.
- Ah bah! riep meneer Vitàl met rond-verbaasde ogen.
De dokter richtte een vlugge schuinblik op de jonge meid, die door een glazen
zijdeur verdween. En ietwat stiller, in zijn gewoon Vlaams ditmaal:
- Hij hè te veel dzjenuiver gedronken; hij es noar den duvel!
- Moar da bolleken, dokteur, woar dat hij altijd over kloagt! Wa ès dàt dan?
De dokter slaakte een korte spotlach.
- Dat 'n ès gien bolleken; hij mient hij dàtte. Da es zijn slokdoarm die verzweirt,
van de spiretus!
- Moar hij 'n dronk hij niet te vele! meende meneer Vitàl. De glazen deur ging
open, de jonge meid kwam weer te voorschijn, langzaam vegend met een borstel.
- Tous les jours deux ou trois petits verres de trop, et cela durant quarante ou
cinquante ans, herbegon de dokter in 't Frans, terwijl hij naar de jongeman knipoogde,
- c'est ça qui fait l'affaire, comprenez-vous. Allons, 'k moe veurt, d'r liggen nog ander
zieken op mij te wachten. Mesieu Vitàl, je
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vous salue, vous reviendrez bien vite ici, je pense; portezvous bien. - En met een
vlugge handdruk was hij weg.
Toen meneer Vitàl na een drietal weken op het ‘kasteelken’ terugkwam, lag
Nonkelken op sterven. Hij had zijn biecht gesproken, een lange zware biecht van al
't vergeten kwaad der vroeger jaren, de laatste sacramenten waren hem toegediend
en een nonnetje zat als verpleegster aan zijn sponde. Hij leed verschrikkelijke pijn
en hij ijlde, woelend in zijn bed, slaande met gebalde vuisten, op zijn dekens en de
muur, rauw schreeuwend dat het bolleken nu boven in zijn keel zat en er brandde als
een vuurkogel. Meneer Vitàl bleef maar een ogenblik bij hem. Hij vluchtte naar
buiten voor 't gruwelijk schouwspel, maar liet zich door de meid in huis een bed
opmaken, vast besloten nu te blijven tot het einde.
Tot dan toe was de eventualiteit van Nonkelkens erfenis voor hem slechts als de
vage schim van een gebeurtenis geweest in een héél verre toekomst. Nonkelken was
gezond en sterk en nog niet eens zo oud; hij rekende haast niet op die erfenis en dacht
er ook niet aan, in zijn zorgeloos vrij-leven van jonge student zonder ouders. Maar
nu hij plotseling vóór de gebeurtenis stond, kreeg hij het volle besef van de
omwenteling, die Nonkelkens dood in heel zijn verder leven kon teweegbrengen; en
nu speet het hem wel, dat hij Nonkelken soms verwaarloosd had, terwijl hem ook
een dof gevoel van droefheid kwelde bij het heengaan van dat allerlaatst familielid,
de eigen broeder van zijn overleden vader. Nu had hij wel veel voor Nonkelken
willen doen, zijn pijn verzachten en hem liefde betuigen: er was in hem een stille
smart van wroeging, maar hij voelde meteen dat al die goede voornemens en gevoelens
te laat kwamen en zijn zorg en kommer vestigden zich telkens weer op zijn materiële
belangen, die hij als enige, wettige erfgenaam niet mocht verwaarlozen. Nonkelkens
fortuin bestond voornamelijk in onroerende goederen: huizen, hofsteden, landerijen;
maar hij had ook effecten en misschien veel geld in huis en meneer Vitàl vreesde
vagelijk de meiden, vooral de jonge. Die vreesde hij intuïtief zonder enige gekende
reden, alleen omdat hij wist hoezeer Nonkelken zijn leven lang van de meiskes had
ge-
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houden.
't Was voor meneer Vitàl een rusteloze nacht. Nauwelijks lag hij telkens even
ingesluimerd of hij schrikte op om weer naar Nonkelken te gaan kijken. - Buiten was
't een mooie, stille lentenacht vol wazigheid en zoete geuren. Door zijn opengebleven
vensters zag hij de lichte, grijze nevels hangen over de sombere gewassen en in het
ijl en donkerblauw azuur schitterden zo ontelbaar en zo vreedzaam-onvergankelijk
de sterren. Romantisch galmde bijna onverpoosd het gezang van de nachtegaal; en,
onzichtbaar in de diepte van de tuin, bruiste en kabbelde in ondertoon het beekje,
zwaargezwollen door de laatste voorjaarsregens. Meneer Vitàl stond roerloos voor
zijn venster met peinzend-starende ogen en ademde diep de nachtelijke frisheid in.
Wat een verschil, die stil-plechtige, zoet geurende, gezondheid en kracht gevende
nacht, vergeleken bij de gewone sleur van zijn studenten-avonden en -nachten in de
zwoel-bedompte drank- en tabakslucht der stadskroegen! Dit mooi ‘kasteeltje’, die
grote tuin met zijn oude reuzenbomen, die onzichtbare, geurende heesters en bloemen,
die tere nevels om gazons en bladerkruinen, dat groots en aanhoudend geruis van 't
wild stromende water... 't kon alles 't zijne worden, 't behoorde hem reeds bijna, 't
omvademde hem als 't ware in een atmosfeer van streling en van weelde, als een
ritme van jeugdig geluk, op welks zachte deining hij zich nu maar eindeloos moest
laten wiegen. Toen sloot hij weer het venster, vol van al die weelde, en spoedde zich
naar de kamer waar Nonkelken op sterven lag. Hij trad er op de tenen binnen, hij
zag er 't oud viveurtje, van lieverlede uitgeput en stil geworden, klein en mager als
een verschrompeld kaboutertje, amechtig liggen hijgen in zijn groot, breed bed en 't
nonnetje stil-biddend bij het lichtje aan zijn sponde, de bruine kraaltjes van de
rozenkrans tussen haar witte vingers. Zij keek maar even bij zijn binnenkomen op
zonder haar gebed te staken; en roerloos stond hij daar een wijle in gespannen
houding, de ogen strak op Nonkelken gevestigd, de wenkbrauwen gefronst. Soms
ging de deur heel zachtjes open en ook de meiden kwamen zien. Lang bleven zij niet
als hij daar was; zij keken maar van ver: de goedhartige, oude keukenmeid met
angstig
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saamgevouwen handen en met tranen in haar grote, uitpuilende ogen; de jongere met
zenuwachtige gebaren en verwrongen trekken, de wangen bleek, de donkere haren
los over haar witte nachtjapon, de scherpe blikken als 't ware spiedend en zoekend
om zich heen loerend. Zij was knap van uiterlijk en met toenemend wantrouwen en
moeilijk verholen toorn sloeg meneer Vitàl haar gade. Haar houding, haar ogen, haar
allures, alles verraadde hem de intrigante, heimelijke vijandin, die wellicht nú nog
almachtig over Nonkelken zou kunnen heersen en het geluk van zijn eigen toekomst
grotendeels vernietigen. Hij twijfelde niet of hij zou met haar af te rekenen hebben
en dat intuïtief bewustzijn ergerde en prikkelde hem uitermate als een roof, die op
zijn eigendom gepleegd werd. Telkens trachtte hij haar uit de kamer weg te blikken,
doch zij hield zich maar of zij er niets van merkte; en samen bleven ze daar even
nijdig-wachtend staan, naast 't nonnetje, dat onverstoorbaar bij het sterfbed zat te
bidden in de plechtige stilte van de lentenacht, waaruit steeds, als uit een verre, tere
zaligheid, opgalmde het verliefde zingen van de nachtegaal en het aanhoudend dof
gedruis in ondertoon van de zwaargezwollen beek.
Tegen de ochtend, toen meneer Vitàl, half aangekleed, eindelijk sinds een poosje lag
te slapen, werd er zachtjes op zijn deur geklopt.
Hij schrikte wakker.
- Ja; is er iets? riep hij, meteen van het bed springend.
- Meneer, fluisterde zacht de stem van 't nonnetje achter de deur.
- Ja, wat is er?
- Uw Nonkel is dood, meneer; wilt ge komen?
Hij schoot zijn jas aan, rukte de deur open, volgde, bijna rennend, het nonnetje
naar de dodenkamer.
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II
Opeens was meneer Vitàl de bezitter van een vrij aanzienlijk vermogen! Hij erfde
alles, volgens wettelijk verloop, behalve twee uitkeringen: vijfduizend frank aan de
oude meid, die gedurende meer dan dertig jaren zo lekker voor Nonkelken gekookt
had; en vijftienduizend aan de jonge, die slechts drie jaar bij hem woonde, doch hem
op een andere wijze grote diensten had bewezen. De oude snikte tranen van
dankbaarheid, maar de jonge was woedend ondanks haar genereus geschenk, en
schold op Nonkelken en op meneer Vitàl, schreeuwend dat 't 'n schande was van zo'n
oude smeerlap en dat ze 't alles aan de grote klok zou hangen, indien de neef er niet
heel wat bijpaste. Meneer Vitàl maakte korte metten met haar. Hij gaf haar 't geld
en zond haar op staande voet weg; maar aan de goedige oude vroeg hij om te blijven,
in afwachting dat hij besloten had hoe hij nu zelf zijn verder leven schikken zou.
Daar stond hij opeens voor 't grote, gewichtige vraagstuk. Hij was bezig aan zijn
laatste examen, waar hij reeds eenmaal voor gezakt was. Dat was de schuld geweest
van een der professoren, die een wrok tegen hem had. Zo beweerde hij althans en
was ook diep overtuigd van wat hij beweerde. Maar wat zou hij nu doen? Verder
doorstuderen, advocaat worden om den brode, dat hoefde niet meer. Hij kon voortaan
doen en laten wat hij wilde. Het schraal inkomentje, waarvan hij, na de dood van
zijn half geruïneerde vader leven moest, was nu opeens als een goudmijn geworden.
Die nijdige professor, die, een week tevoren, zijn toekomst nog in handen had, kon
hem nu niets meer deren, niets meer schelen. Hij was zijn eigen heer en meester, hij
had zich maar te laten glijden op de eensklaps glad voor hem geworden levensweg
en alles zou goed zijn, hij was zeker, zéker
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van in veilige haven aan te landen. Doch hij twijfelde en aarzelde. Met Nonkelkens
ziekte en dood, met de beslommeringen van begrafenis en erfenis, had hij noodzakelijk
een tijd verloren die, voor hem tenminste, die niet sterk geprepareerd was, bijna niet
ingehaald kon worden. De dag van zijn examen lag tamelijk dicht in 't verschiet; hij
had geen tijd, en ook geen lust, althans niet op dat ogenblik, om nog grondig te
studeren; zoveel andere zaken en belangen vulden nu zijn hoofd; hij had nog niet
eens al Nonkelkens boerderijen - nu zijn boerderijen - bezocht; hij wist nog niet waar
de bouwlanden lagen, waar de huizen stonden; en mensen kwamen hem reeds spreken
over herstellingen, veranderingen, over allerlei dingen waarvoor hij tijd en rust moest
hebben;... dat alles warde en draaide in zijn hoofd; en zo zag hij zich weer vóór de
nijdig grinnikende professor zitten, die hem sarrend ondervragen zou, die alles zou
uitpluizen om hem nog eens te doen zakken, die juist van de moeilijkheid, waarin
hij zich bevond, gebruik zou maken om hem... neen, neen, de mogelijkheid van zùlk
een vernedering zou hij in zijn nieuwe toestand niet dulden; plotseling was zijn besluit
genomen; hij zou zich maar niet meer presenteren, althans dat jaar niet; hij zou kalm
wachten tot alles in zijn leven vast beredderd en op orde was en daarna zijn studies
hervatten en eerst voor het eindexamen opkomen, wanneer hij zó sterk onderlegd
was, dat hij bij geen mogelijkheid meer zakken kon.
Dit vast besluit, dat een einde stelde aan al zijn weifelingen, vervulde hem eensklaps
met een vol-bewust en bijna juichend gevoel van stevige kracht. Zijn lippen sloten
zich in een decisieve plooi op elkaar en hij ging voor een spiegel staan, als zou hij
er een uiterlijk nieuw wezen in zijn eigen beeltenis ontdekken.
Hij zag zich, klein en enigszins gedrongen van gestalte, met vierkante schouders
en blond krulhaar. Een ernstige plooi lag tussen zijn wenkbrauwen gegroefd en zijn
blauwe ogen glommen ietwat flets, als visogen, achter de glazen van zijn lorgnet.
Hij streek even, met wijsvinger en duim, zijn rafelig blond snorretje uit en trok het
opkrullend blond puntbaardje van zijn kin een paar keer naar beneden. Toen keerde
hij zich

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

314
met een vastberaden beweging om en ging naar de oude meid in de keuken.
- Mietje, vroeg hij, zonder omwegen, - hoe zoe je 't vinden as ik hier bleef weunen?
De meid, die bezig was met haar kachel te poetsen, keerde zich bruusk, als onder
een heftige ontroering, tot haar nieuwe meester om.
- O meniere, meniere! stotterde zij, haar roetzwarte handen met opengesperde
vingers in de hoogte houdend.
- Hoe! Es 't ou goeste niet? lachte hij.
- O, meniere, meniere! herhaalde zij nog dieper bewogen, en eensklaps kwamen
tranen in haar ogen, die zij haastig met haar mouwen wegveegde, - o, meniere, 'k 'n
kan hoast nie mier klappen van altroassie, dat 't mij zuk 'n greut plezier doet. 'k Hè
d'r toch al zeu dikkels op gepeisd; zòè menier hier nou nie blijven? Zòèdt hij nou da
scheun kastielke verloaten om were noar de stad te goane? Zòèdt hij...
- Joa moar, Mietjen, onderbrak meneer Vitàl de plotselinge woordenvloed, - 't en
es veur altijd niet, zulle; te noaste joare moe 'k toch were noar de stad.
- Ha moar ge 'n zilt dát toch niet doen, meniere! gilde de meid met schrikogen.
- Ha 't doet, Mietje, mijn loaste exoame.
- Tuttuttut ou loaste exoame! 'n Zij ne kier zeu onneuzel niet! riep de meid
eensklaps verontwaardigd-familiair. - Ge 'n moet gij gien exoame mier passeren; gij
zijt gij ne kastielhiere en ge moet gij hier op ou kastiel blijven, en noar ou pachters
goan, en joagen en uitrijen en ou amezeren mee d'ander hieren van 't dorp; dà moet-e
gij doen. En as g' ou genoeg geämezeerd hèt ou 'n broaf, ierlijk meiske van goeje
famielde zoeken en d'r mee treiwen. En zeu lank of da ge nie getreiwd 'n zijt zal ik
ou blijven dienen lijk da 'k Nonkel zoaliger gediend hè; en den dag da ge treiwt weins
ik ou geluk en goa 'k wig om hier ploatse veur 'n ander te moaken. - Nie, nie,
hoofdschudde zij op een aanmerking van meneer Vitàl, die tevergeefs haar
overstelpende woorden-vloed poogde tegen te houden, - nie, nie, doar 'n moet-e mij
nie van spreken: 'n jonge mevreiwe en 'n oud meissen dat 'n kom noeit overien; moar
as ik ou ne road mag geven,
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menier Vitàl, zegt aan ou vreiwe da ze gien al te jonge 'n neemt, want dat 'n deugt
euk nie, menier Vitàl, w'hên da hier ondervonden mee die Flavie, die ge wiggezonden
hèt. Och Hiere, och Hiere, dàt 'n was toch gien goeie, menier Vitàl! Kijk, 'k en zoe
van niemand gien kwoad wille klappen, moar lijk of ze zij mee Nonkelken dee,...
nie nie, nie nie, dat 'n was gien goeje, menier Vitàl, dat 'n was gien goeje!
- Joa?... wat dee-ze dan? vroeg meneer Vitàl, die eensklaps met grote belangstelling
luisterde.
Maar de oude meid, bewust wellicht dat ze te veel ging zeggen, had zich reeds tot
haar kachel gekeerd en was hoofdschuddend weer aan 't poetsen, doende of ze meneer
Vitàls vraag niet verstaan had. Hij lachte even in zichzelf, maar drong niet verder
aan. Hij begreep dat hij voor te grote familiariteit vanwege 't oudje op zijn hoede
moest zijn. Hij zei alleen nog maar dat hij zo tevreden was omdat ze bij hem wilde
blijven, wenste haar ‘goe-nacht’ en ging naar zijn kamer.
- Goe-nacht, meniere, snikte 't weemoedig gestemd oudje hem na. - 'k Ben tòch
zeu gelukkig, tòch zeu gelukkig... da g'hier goat blijven.
Ontroerd keek meneer Vitàl nog even naar haar om.
- Bonne vieille,... fidèle esclave, murmelde hij in zichzelf.
Boven op zijn kamer stonden de beide boogramen tegen 't helder-donkere van de
nacht wijd open. Het sterren-flonkerend uitspansel stond er omlijst in te tintelen als
in twee grote, somberblauwe schilden vol stralende edelgesteenten. Hij ging voor
een van de ramen staan en staarde. Alles was stil als in een zalige oneindigheid. De
tuin lag schaduwzwart, met hier en daar slechts de vaalbleke nevelvlekken van
bloeiende bloemperken en heesters, en van ver kwam een zoetgeurende lucht zacht
naar hem toegewaaid: de welriekende aroma's van het versgemaaide gras uit de
omliggende weilanden. Tot in het diepste van zijn longen ademde hij die
heerlijk-bedwelmend op. Wat was het alles schoon, gezond en vreedzaam! Wat 'n
weelde van levenskracht en geluk lag daar voor 't grijpen om hem heen gespreid. De
toe-
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komst lachte hem strelend toe; gezondheid, fortuin, onafhankelijkheid, eer, genot en
liefde, alles, àlles was voor hem; hij had het maar te nemen, hij had het maar te willen.
Hij dacht aan Nonkelken en glimlachte, stil, met vertederde weemoed. Ook Nonkelken
had hier vrij en gelukkig geleefd en hij begreep en waardeerde nu beter dan vroeger
't leven van het oud viveurtje: alleen heer en meester, alles naar zijn zin en zijn
verlangen, lekkere keuken en knappe jonge meid, een pasja-leventje, zonder zorgen
noch lasten, egoïstisch gelukkig voor zichzelf en voor de enkelen, die zijn dagelijks
geluksbestaantje meeleefden. Geen zware studies, geen overtollige fratsen, geen
ongewenste wereldse verplichtingen noch vormen, geen dwang van welke aard ook:
enkel de vrijheid, de heerlijke vrijheid, de volle harmonie van 't leven, in de
bestendige, ongedwarsboomde verwezenlijking van alle bereikbare begeerten. Alleen
dat leven zèlf, waarvan Nonkelken soms te veel gevergd had, had zich eindelijk
gewroken; en dát was Nonkelkens schuld en zwakheid tegenover al zijn heerlijke
voorrechten geweest. ‘L'alcóóól!’ zoals de dokter het brutaal had uitgeroepen; die
had het hem gedaan! diè had hem tien jaar voor zijn tijd geknakt! - Hoe was het
mogelijk? dacht meneer Vitàl; hij begreep het niet. Maar 't was zo: Nonkelken had
zich met een traag werkend vergift gezelfmoord! En starend voor het open raam in
de rein-gezonde geurenatmosfeer van de serene zomernacht, dacht meneer Vitàl aan
Nonkelkens onbewustheid over 't gevaarlijke van zijn toestand, aan die vreemde
aberratie van het ‘bolleken’, waaraan hij vast geloofde en al zijn kwalen toeschreef.
Hij glimlachte stil, maar een huivering bekroop hem. De drank, en, met de drank de
neiging tot allerlei andere overdaad, dat was de vijand, de grote vijand, de
wraak-vijand van het geluk der rijke mensen. Dat moest hij nooit vergeten; daar
moest hij steeds voor oppassen!
Daar zóú hij voor oppassen! Hij zuchtte, als loosde hij een pak van 't hart en keek
een laatste maal over de glanzende, plechtige stilte heen, voelend zich hoog en sterk
boven alle gevaren, die zijn geluk konden bedreigen.
Een ritseling bewoog de takjes van een cederboom onder zijn venster en eensklaps
zong de nachtegaal, heel even, met kris-
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talhelder galmende stem. Hij zweeg en herbegon niet meer. Weer daalde als een
zegen de ongestoorde, heilige stilte van de lentenacht. Alleen nog suisde in de diepte
van de tuin 't onzichtbaar beekje, heel zacht nu met gedempt gekabbel, in 't rustig
glijden van zijn helder water over de gladbemoste ruggen van zijn glimmend
keitjesbed.
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III
Meneer Vitàls nieuw leven was begonnen en de eerste weken waren vol verrukkende
verrassingen. Hij was eerst bang geweest voor te veel vrije tijd, voor gebrek aan
bezigheid; maar alle dagen waren tot nog toe zo goed bezet, dat die vrees al dadelijk
week, terwijl hij meer en meer tot de overtuiging kwam, dat het hem integendeel
veel moeite, inspanning en wilskracht kosten zou, zelfs later de nodige gelegenheid
en rust te vinden, om zijn onderbroken studies voort te zetten en te beëindigen. Dit
bleef niettemin zijn vast voornemen. Hij wilde zijn diploom van advocaat bezitten,
wel niet om in de praktijk te gaan, maar om het althans te hebben als een eretitel, uit
een gevoel van trots en eigenwaarde tegenover zichzelf en de wereld. Maar de dagen,
de weken en weldra ook de maanden verliepen, en van studeren was geen sprake
meer. Zijn boeken en tijdschriften lagen op elkaar gestapeld in een la van zijn
werkkabinet, hij zag ze en bevoelde ze haast elke ochtend, hij nam ze soms ter hand
en doorbladerde ze even, met van inspanning gefronste wenkbrauwen enkele
paragrafen lezend; maar hij voelde dat hij er reeds uit was, hij raakte er elke dag
meer en meer uit en in zijn geest kwam een soort onvermogen, een soort ankylose
van zijn hersens, terwijl een toenemende afkeer van de studie, die somtijds tot walg
steeg, hem in kwellende machteloosheid neerdrukte. Hij schudde zuchtend 't hoofd
en keek naar buiten, waar het lieve zomerweer zo machtig lokte, hij sloeg weldra
zijn boeken dicht en schoof ze diep weer in de la, niet langer in staat de bekoring te
weerstaan. Ach neen, het ging niet, het gedwongen werken in een duffe kamer, terwijl
buiten de vogeltjes zongen en de bloempjes geurden; hij stond maar op, ontstak een
pijpje, zette een pet op en ging wandelen in de tuin. Waarom ook zou hij zich nog
nutteloos
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geweld aandoen? Het hoefde immers niet, er was nu tijd genoeg voor hem; en op
een ochtend besloot hij naar zijn cahiers en boeken niet meer om te zien voordat de
korte, slechte winterdagen hem gedwongen zouden thuiszetten. Dan zou hij vanzelf
wel weer aan de studie gaan, dan zou er geen afleiding meer zijn, dan zou hij niets
anders meer te doen hebben. En zo gaf hij zichzelf opnieuw vakantie tot de winter,
in volle vrijheid zonder zorgen, om nog eens goed en ruim, gedurende enkele weken,
te genieten van alles wat hij tot nog toe, in zijn tamelijk kleurloze, financieel
bezwaarde jeugd, had moeten ontberen.
Hij had een rijwiel, waar hij eerst veel mee uitreed; maar dit leek hem nu wel wat
te schraal in zijn gefortuneerde positie en hij kocht zich een automobiel. 't Was ook
zo inspannend en vervelend dat aanhoudend trappen en schokken over de straatstenen.
Met de automobiel huurde hij ook een jonge chauffeur. De oude keukenmeid had
zelf reeds, al spoedig na 't vertrekken van Flavie, voor een tweede meisje - een jong
nichtje van haar - gezorgd.
Nu reed meneer Vitàl er maar de ganse dag lustig op los. Het nieuwe van de pret,
't gezellig snorren van de motor, het zachte veren van de banden, het heerlijk vliegen
door de wijde ruimte, 't was alles een en al verrassing en verrukking! Hij voelde zich
alsof hem plotseling sterke vleugelen waren aangegroeid, hij was geen ogenblik meer
gebonden aan een vaste plek; hij was hier en daar in een minimum van tijd; hij nam,
in minder dan één halve dag, het beeld en 't leven van een ganse landstreek in zich
op. Het gaf hem iets wilds, iets rusteloos, iets uitgelatens, iets dat vroeger helemaal
niet in hem was. Hij had al sinds lang in de stad een vriendinnetje - een gewezen
café-concert-zangeres - en hij kon haar nu naar hartelust bezoeken; maar ook zonder
bij haar aan te gaan, voor een of andere beuzelarij, om een paar handschoenen, een
doosje sigaretten of een dasje te kopen, nam hij zijn wagen en reed naar de
vijfentwintig kilometer ver gelegen stad. Daar trof hij soms zijn vroegere vrienden
aan, bleef met hen eten of inviteerde ze mee op zijn buiten; en bracht hen dan 's
avonds terug naar de stad. Door hem kwam plotseling een heel nieuw leven en bewe-

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

320
ging in het dorpje, al was het tot nog toe een leven dat erdoor- en langsheenvloog,
zonder er zich bepaald in te mengen. Populair was hij nog lang niet, zoals Nonkelken
geweest was, maar de mensen mochten hem toch wel, al kenden zij hem nog weinig,
en hoopten maar, dat hij later zich vanzelf meer met zijn dagelijkse omgeving zou
bemoeien.
Trouwens het begon reeds. Naarmate de zomer verstreek was de automobielpret
aan 't afnemen en in 't najaar wilde hij gaan jagen. Daar had hij hulp en raad voor
nodig, want hij wist er heel weinig van af en zo kwam hij vanzelf in aanraking met
enige dorpsheren, die jagers waren. Meneer Van der Muijt, Nonkelkens vroegere
dokter, hielp hem met de kennismaking. Hij stelde meneer Vitàl voor aan de
kantonrechter, aan de notaris, aan de ontvanger, aan de stoker, de brouwer en nog
een paar andere voorname heren, allen jagers. En die jachtkwestie bleek terstond een
héél gewichtige en zelfs ietwat ingewikkelde zaak, waarover grondig diende nagedacht
en beraadslaagd te worden. Meest al die heren, namelijk, bezaten hun jachtterreinen
om en bij meneer Vitàls hofsteden en landerijen en vroeger hadden ze met Nonkelken
een vriendschappelijk akkoord gesloten, waarbij zij wederzijds op elkanders gronden
gingen jagen en op gemeenschappelijke kosten jachtbewakers en koddebeiers
aanstelden. Dat had een tijdlang uitstekend gewerkt, maar de laatste jaren was, door
Nonkelkens ziekte, het akkoord verbroken en ieder weer zijn eigen gang gegaan. De
grote, belangrijke kwestie zou nu zijn de vroegere schikking op enigszins gewijzigde
grondslagen, daar er nieuwe mededingers waren bijgekomen, weer tot stand te
brengen.
- Doet er mee lijk of ge wilt, veur mij es alles goed, zei meneer Vitàl.
- A la bonne heure! In da geval moên we'n vergoarijnge beleggen, meende dokter
Van der Muijt.
Meneer Vitàl dacht eventjes na, en eensklaps inviteerde hij, gulhartig:
- Wel... weet-e watte... Komt al tegoare bij mij dineren, we zillen 'n decisie nemen.
De dokter keek hem vrolijk, schalks knipogend aan.
- Tiens, l'idée n'est pas mauvaise, glimlachte hij. - Zal ik
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het aan die heren zeggen? Tegen wannier?
- Nen dag van toekomende weke,... dijssendag, weunsdag, as ge wilt, 't es mij
iender.
- Entendu, zei de dokter, die steeds graag zijn gewoon Vlaams dialect met wat
min of meer Franse zinnetjes doorspekte. - We vergoaren van den aovond in den
Dobbelen Oarend en 'k zal ulder d'invitoassie meedielen. A propos, mesieu Vitàl,
woarom 'n komt-e gij zelve noeit op stame-nee? Ge zoedt da ne kier moeten doen;
vous rencontreriez de joyeux camarades?
Enigszins onthutst keek meneer Vitàl de dokter aan.
- 'k En weet 't nie, aarzelde hij. - 'k En hè doar lijk nog nie op gepeisd. 'k Zal
meschien wel e kier komen.
- C'est ça, doet datte; vous nous ferez plaisir.
Toen de dokter weg was stond meneer Vitàl even roerloos na te denken. Hij
schudde 't hoofd. - Neen, dat doe ik toch niet, dacht hij in zichzelf. En hij voelde ook
reeds vage spijt over zijn tè spontane invitatie. Waarom ook had hij 't gedaan? Dat
hoefde toch immers niet. En wat had hij ook aan die plotseling intieme omgang in
zijn huis, met mensen waarvan hij enkelen zelfs niet van uiterlijk kende? Enfin, 't
was nu te laat berouwd. Hij was wat onbesuisd geweest; in 't vervolg zou hij beter
oppassen.
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IV
Al de heren hadden met groot genoegen de uitnodiging aanvaard; en, op de gestelde
dag, even vóór één uur, kwamen ze naar het 'kasteelken' toe, door dokter Van der
Muijt geloodst. Meneer Vitàl, die wachtend bij een raam te kijken stond, zag de troep
van ver naderen. 'Quels types!' murmelde hij in zichzelf. Zij liepen langzaam, op hun
best gekleed, de meesten in 't donker, een in 't lichtgrijs en een ander in 't geel, midden
op de hobbelig geplaveide weg, met iets wiebelends en schommelends in hun trage
gang, alsof zij luilakkig slenter-wandelden en tevens toch iets onzichtbaarzwaars
achter zich meesleepten. Er waren dikkerds bij met rode kop en scheve schouders;
ook 'n paar spicht-magere, met bleek gezicht en lange, stokkerige benen. Ze waren
met hun achten, oude en jonge. Deuren gingen op hun langzame voorbijtocht open
en mensen kwamen hen nieuwsgierig op de drempels nakijken. Toen ze slechts een
vijftig passen van zijn huis meer waren, trok meneer Vitàl zich van voor het raam
terug en ging wat dieper in de kamer staan. Hij riep naar 't tweede meisje dat die
heren daar aankwamen en of zij alvast de deur wilde gaan openen. Maar tot zijn grote
verbazing zag hij de gehele troep eensklaps midden in de straat stilhouden, terwijl
een van de heren, een dikke, rooie, scheefgeschouderde, links naar de huizenrij
toeging en door een wenkgebaar de anderen met zich mee poogde te krijgen. Een
aarzeling scheen plaats te hebben, een van de heren haalde zijn horloge uit en schudde
't hoofd, terwijl hij naar 't 'kasteelken' keek; maar langzaam hadden al de anderen,
als een gedweeë kudde, de rooie dikkerd reeds gevolgd en allen zag meneer Vitàl ze
eindelijk binnengaan in een klein herbergje, waarvan hij vanuit zijn raam het
uithangbord In 't Kloefken lezen kon.
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- Ah bah! nú nog borrels drinken, zo vlak voor 't eten! dacht hij met verbazing.
Hij hoorde Netje, die reeds op de stoep te wachten stond, de deur sluiten en weer
in huis komen.
- Ze zijn nog iest dreupels goan drinken! klonk haar hoog stemmetje in de gang
naar de keuken toe.
Onthutst, verschrikt bijna, kwam de oude keukenmeid haar verhit, zwetend gezicht
in de deuropening van de salon vertonen.
- Ha moar meniere toch! Zoên ze nie hoast komen? Mijnen diner goa bedirven!
riep zij ontsteld.
- 'k Peis 't toch, Mietjen; moar ze zijn nog iest in 't Kloefken nen dreupel goan
pakken, antwoordde meneer Vitàl, met moeite bij 't ontdaan gezicht van de oude
meid zijn opkomende lachlust bedwingend.
- Ha moar z'hên hier dreupels zeuveel of da z'er willen! riep Mietje,
komisch-verontwaardigd naar een ontkurkte portfles en glazen op een presenteerblad
wijzend.
- Wa keunt-e gij doar aan doen, Mietjen, da es meschien 'n specioale seve die z'in
't Kloefken vinden, gekscheerde meneer Vitàl. Maar plotseling zag hij 't verstoord
gelaat van de oude meid als onder een zonnestraal zich opklaren. - Ze zijn doar! riep
ze, door het venster wijzend; en met haastig geklapper van rokken liep ze terug naar
haar keuken, terwijl Netje, door haar opgeroepen, weer naar de voordeur
aange-trippeld kwam.
De heren waren binnen. Meneer Vitàl hoorde dof gestommel om de kapstok en
hij trad hen op de drempel van de salondeur tegemoet.
Dokter Van der Muijt stelde ze om de beurt aan hem voor. Meneer Vitàl keek heel
vriendelijk naar de gezichten, hoorde de onbekende namen, drukte de naar hem
uitgereikte handen.
- Kom binnen, heren, kom binnen; ge zijt allemoal welgekomen, herhaalde hij.
En hij bood stoelen en fauteuils aan, terwijl Netje, op een wenk van hem, onverwijld
met het presenteerblad en de port rondging.
Er was een ogenblik ietwat beklemde stilte. Die heren keken rond met enigszins
verbouwereerde gezichten. Allen deto-
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neerden in een salon en dat schenen zij te voelen, instinct-matig. De rooie dikkerds
zaten zwaar in de fauteuils gezakt, met ongemakkelijk scheefgestrekte of ingetrokken
benen; en de twee lange magere, de in het grijs geklede en de gele, wisten zich niet
goed te plaatsen en stonden stijf met hun glas in de hand, als 't ware klaar om weg
te lopen. Alleen de dokter was heel familiaar op zijn gemak en praatte even
onbevangen met meneer Vitàl, terwijl al de anderen met zijdelingse blikken stom-stil
bleven, of met gewichtige gezichten fluisterende opmerkingen maakten.
Netje, die even verdwenen was, kwam zacht weer binnen en wenkte meneer Vitàl
dat men aan tafel kon gaan.
- Menieren, den diner es geried, zei meneer Vitàl opstaande. Een dubbele deur
werd opengeschoven en in de eetkamer, die uitzicht op de mooie tuin had, schitterde
de rijkgedekte tafel, met een prachtige tuil late rozen in het midden. Het weer begon
al ietwat naar de herfst te zwemen, en meneer Vitàl, die kouwelijk was, had een open
houtvuur laten aanmaken, dat vrolijk en gezellig in de ruime haardstee knapte en
brandde.
- Ghàààà! ça va faire du bien, riep dokter Van der Muijt, verrukt zijn handen
wrijvend.
Een van de dikke heren, door het vrolijk mooi gezicht van vuur en tuin en tafel
opgewekt, schudde zijn boerse verlegenheid plotseling van zich af, kwam met een
brede glimlach van genot naar meneer Vitàl toe en zei, met dikke tong en plompe
uitspraak, ook in 't beetje Frans dat hij destijds op school geleerd had:
- Ah! ça est beau ici, mónsieu Fietàl! Je vous fé mon compliment!
- Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, antwoordde meneer Vitàl leukweg.
- Ah! ça ne fé rien, ça ne fé rien, çè beau tout de mim! herhaalde de dikhuidige
man in onverstoorbare overtuiging. 't Gevoel van benauwdheid was overwonnen.
Allen nu waagden hun bewonderende opmerkingen, hoofdknikten gewichtig naar
elkaar, elkander langzaam drijvend als een kudde naar de vensterramen om vooral
in de tuin te zien. Maar Netje stond roerloos in wit schort bij een dientafeltje naast
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de dampende soepkom te wachten en meneer Vitàl riep opgeruimd:
- Aan toafel, as 't ulder blieft, menieren, aan toafel! De soepe zoe koud worden.
We zillen straks wel in den hof goan wandelen. Zet ulder moar, ieder noar zijn
gedacht, woar dat hij wilt. Allons, docteur, gij aan den overkant, recht over mij as 't
ou blieft; en alleman op zijn gemak en doen lijk thuis.
Ze waren gezeten en aten. De soep was warm en lekker, heerlijke tomatensoep
met bruine korstjes, die knapten onder de tanden. De etenswarmte steeg hun naar 't
gezicht; de koppen glommen. Toen de borden leeg waren ging Netje nog eens rond
en meest al de heren namen een tweede bord soep. De dokter zei dat het uitstekend
was; mensen, vooral buitenmensen, die veel in de openlucht waren, mochten gerust
twee flinke borden soep eten. Ça procurait une sensation agréable et ça vous collait
un fond. On ne mangeait pas ensuite avec excès des plats trop consistants. Na de
soep kwam een verrukkelijke schotel paling met champignons en garnalen. Die paling
was gevangen door de tuinman in 't beekje dat door 't erf liep. Die heren klapten en
smakten met de tong. Zij knipoogden elkander toe dat 't zo verbazend lekker was en
het gesprek liep over 't vissen en de wonderbare gebeurtenissen die haast allen daarbij
hadden meegemaakt. Die heren kwamen los. Meneer De Reu, de langere magere
ontvanger, die geheel in 't lichtgrijs gekleed was, met een oranje das, vertelde aan
de hoek van de tafel van een reuzen-snoek van veertien kilo, die hij vroeger in zijn
dorp, met een eenvoudig schepnetje gevangen had.
- O gie leugenoare! riep Daniël Taghon, de zoon van de brouwer, een der jongsten
van 't gezelschap.
Een luid gelach steeg op, maar de ontvanger maakte zich heel kwaad en
schreeuwde, de hand als 't ware uitdagend over tafel naar de jonge brouwer uitgestrekt:
- Gewed? Veur ne souper?
- Wedden! Da es onneuzel! Hoe kan ik wedden? Wie zal 't er da kome getuigen?
weerlegde schouderophalend de jonge Taghon.
- Wie? Al die 't gezien hên, in mijn dorp! gilde de ont-
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vanger. - Gewed? Veur ne souper en zes flasschen champagne?
Al de stemmen klapten even onder elkaar als zweepslagen om die hoek van de
tafel; maar dokter Van der Muijt, vlak tegenover meneer Vitàl gezeten, knikte
knipogend naar de gastheer en vroeg hem, zijn half leeggedronken glas witte wijn
in de hand:
- C'est encore de ce vieil ambré de l'oncle, hein? Je le connais.
- Tout est ici de l'oncle, glimlachte meneer Vitàl.
En er werd over Nonkelken gesproken. Het snoek-gekibbel om de hoek van de
tafel hield op, vorken en messen werkten trager in de borden, onder 't smullen aan
een zalige roastbeef met tomaten en morilles, en allen hadden 't lang en breed over
Nonkelkens gaven en deugden en drukten nog eens hun spijt uit dat hij veel te vroeg
gestorven was. Diè had verstand gehad van leven, diè wist wat goed en lekker was,
diè had van zijn fortuin geprofiteerd en er ook anderen van laten profiteren!
- Il avait une cave, de vieux bordeaux, de fins bourgognes, onder ander ne Romanée
van 't joar tsjeventig; je ne vous dis que ça! juichte de dokter; en hij zond met zijn
vingers aan de mond een klakkende zoen in de lucht.
- Le vin... et la fààme! ging plotseling een zware stem aan de verste hoek van de
tafel op.
Een overweldigend gelach barstte onweerstaanbaar los, eensklaps door een
benauwde stilte gevolgd. Allen keken even schuw op naar meneer Vitàl, of hij 't niet
kwalijk nam. Maar meneer Vitàl lachte hartelijk mee en dadelijk kwam ook weer de
vrije, blijde stemming over het gezelschap. Opnieuw praatten zij allen dooreen, in
de toenemende roes van lekker eten en veel drinken; en haast allen wisten anekdoten
te vertellen over Nonkelken, waarbij de overige gasten van pret op hun stoel zaten
te schudden. Nauwelijks hielden zij zich even in telkens wanneer Netje in de kamer
kwam, maar niet zo gauw was ze weg of weer begon het, hoe langer hoe grappiger
en gewaagder, tot innige verbazing en nieuwsgierigheid van meneer Vitàl, die wel
veel van Nonkelkens fratsen gehoord had, maar niet dacht dat hij het zó bont had
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gemaakt. Het benieuwde en prikkelde hem tevens, hij voelde haast een soort van
jaloezie, een vaag bewustzijn dat hij - Nonkelkens erfgenaam en opvolger - wat hij
ook deed, nooit zo ongegeneerd en zo ruim van het leven zou kunnen genieten; en
telkens werd zijn blik, als begoocheld, weer aangetrokken naar de overwand, waar
Nonkelkens geschilderd konterfeitsel hing te prijken: Nonkelken reeds op gevorderde
leeftijd, zijn nijdig, rood rimpelgezicht met grijze bakkebaarden en dunne grijze
krulharen, als 't ware minachtend vanuit zijn gouden lijst op de gasten neerziend, in
de trots en de voornaamheid van 't rood decoratievlammetje, dat zijn zwarte jas
versierde. Ja, ja, Nonkelken was een kerel geweest! Hij had gedomineerd, helder
alles om zich heen gedomineerd en aan zijn lusten onderworpen. Alleen de ziekte
en de dood hadden hem kunnen knakken.
- Il était fort! C'était un gaillard! Moar hij dronk te veel dzjenuiver, orakelde de
dokter. - En op zijne leeftijd 'n deugt 't vreiwevolk euk nie mier. Die loaste die 't hij
hier g'had hèt, die Flavie, dà was 'n kanoalde! L'alcóóól et Flavie, voilà ce qui l'a
tué!
- 't Bolleken! riep een spotstem.
Weer proestte en giechelde 't om de hele tafel; en de dokter lachte luid mee om
zijn geestige zet. - L'alcóóól et Flavie, ja, vooral Flavie, die had hem de laatste knak
gegeven. En nu spraken zij allen over die knappe, maar venijnige meid, die zo
klaarblijkelijk geprobeerd had Nonkelken op 't einde van zijn leven heel en al in te
palmen.
- 't Wierd tijd dat 't gedoan was, mesieu Vitàl, anders was 't hier amoal 't heure,
verzekerde de dokter.
Het dessert stond op tafel, de champagnekurken knalden, de geestrijke wijn parelde
in de bekers. Meneer Vitàl voelde een heerlijk welbehagen in zich komen. Hij at niet
meer, hij zat achterovergeleund op zijn stoel, rokend een grote, lekkere havanna,
zacht voelend in zijn rug de gezellige warmte van het houtvuur, de ogen rustig en
vaag spottend kijkend naar de verhitte tronies van zijn gasten om de rumoerige tafel.
- L'alcool et Flavie! De drank en de vrouwen! dat zouden ook zijn grote vijanden
kunnen worden, vooral de drank, de overdaad in 't lekker smullen en drinken. Maar
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hij kende 't gevaar en zou oppassen. Hij zou van 't goede profiteren, wel zeker, doch
met mate. Nu en dan een enkele keer, dat kwam er niet op aan, alleen 't dagelijks
exces, dát was de ramp. En meest allen die daar zaten - die eters en drinkers - konden
hem tot schrikbeeld dienen. Hun gezwollen rode gezichten, hun doorlopen, uitpuilende
ogen, hun dikke nekken en dikke buiken, alles getuigde van overdaad en onhygiënisch
leven. Allen reeds waren min of meer beschadigd; en zij hadden mooi te gekken,
met het 'bolleken' dat Nonkelken gedood had, hun beurt zou ook wel komen; al de
overdaadsrampen: jicht, hartkwaal, pootje, bolleken en nog meer, zaten klaar om bij
hen uit te barsten.
Dokter Van der Muijt, van lieverlede onder het gulle genieten zeer familiaar
geworden en tot intieme mededelingen gestemd, riep eensklaps dwars over de tafel
tot meneer Vitàl:
- Da 'k in ou ploatse woare 'k zoe treiwen, mesieu Vitàl: c'est plus hygiénique!
Verbaasd en enigszins onthutst keek meneer Vitàl hem aan. De anderen, plotseling
stil om de tafel, zaten met glimlachende belangstelling te luisteren, benieuwd naar
wat de dokter nog meer zou durven zeggen.
- Joa zeker, herhaalde deze met nadruk, - 'k zoe mij 'n scheune, jonge, malsche
poeze zoeken.
De hele tafel schaterde.
- Lach gulder moar, lach gulder moar, voer de dokter ongestoord-vrijpostig voort;
- 'k mien 't beter of da 'k het 'n zegge. Geld 'n zoe ze nie moeten hèn, moar ze zoe
moeten snel1 zijn, en surtout gezond.
Zijn ogen lachten olijk, peilend, op meneer Vitàl gericht; en eensklaps flapte hij
't eruit:
- Hier,... hier in 't dorp es er 'n meisken da percies ou affeiren zoe zijn: 'n scheun,
mals jong, zille, en chic; mais pas de fortune.
- Wie ès 't, dokteur, wie ès 't? riepen zij allen, hoogst benieuwd over de tafel
buigend.

1

Mooi.
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- Tuttuttut, dat 'n es gien spek veur ulderen bek, zei minachtend de dokter; - mais
pour lui, un garçon d'éducation, hernam hij, naar meneer Vitàl wijsvingerend, - veur
hem ès da geknipt!
- Joa moar, wie ès 't, dokteur, wie ès 't? We meugen toch wel weten wie dat 't ès!
drongen zij allen ongeduldig aan.
- Mademoiselle de Saint Valéry, 't nichtsje van den búrgemiester, verklaarde de
dokter.
Een algemene, ernstige stilte viel plotseling om de tafel. Gewichtig goedkeurend
knikten de hoofden.
- Wie es dat, dokteur, woar weunt ze? vroeg meneer Vitàl nu eindelijk ook
geïntrigeerd.
- Hoe! Kent-e ze gij nog niet? riep meneer Van der Muijt verwonderd. - Ginter, 't
jonk meiske van 't kastiel, die bij heur nonkel, 't barontsje, weunt!
Meneer Vitàl kende haar niet, had haar nooit gezien. Hij kende ook nog zo weinig
mensen op het dorp. Wel had hij een paar keer 't burgemeestertje gezien en ook om
zijn kasteel gewandeld, dat nogal een eindje buiten de kom van de gemeente lag,
maar dat was ook alles. Van de verdere familie had hij niets gemerkt. Hij wist niet
eens dat het barontje een nicht bij zich aan huis had.
- Goat-e noeit noar d'heugmesse? vroeg de dokter.
Meneer Vitàl schudde 't hoofd. Hij ging altijd naar de tweede mis.
- Hawèl, goa zondag ne kier noar d'heugmesse en zet ou 'n beetse van veuren, ge
zil ze zien; ze komt er altijd mee heur nonkel en heur tante.
Meneer Vitàl glimlachte. Dat voorstel van de dokter maakte hem vrolijk. Hij had
volstrekt nog geen zin om te trouwen; hij dacht aan zijn vriendinnetje in de stad. Die
heren moesten 't eens weten, ze zouden zeker vreemd opkijken!
- Non, mais ce n'est pas pour rire; 't es heul serieus, zille, drong de dokter aan. Goa zondag ne kier noar d'heugmesse: vous verrez, elle est charmante. Mais pas de
fortune, zille; orpheline ruinée. Da z' heur nonkel nie 'n ha, ze zoe moeten in 'n
kleuster goan.
- Oui mais, docteur, une demoiselle noble n'épouse pas un roturier; elle dérogerait,
plaagde meneer Vitàl.
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- Joa? Zoe-je 't peizen? Probeert-e kier; ge zilt ze wel krijgen.
Hij glimlachte nog schalkser, knipte met zijn ogen; en, op vertrouwelijke toon:
- Z' hè al noar ou geïnformeerd, weet ge?
- Haaa! riepen al die heren uiterst belangstellend.
Meneer Vitàl voelde zich een lichte kleur krijgen. Hij begon iets onkies te vinden
in de wending van 't gesprek. Toch was hij weer sterk geïntrigeerd, en half met
tegenzin, half ongelovig, kon hij toch niet nalaten even te vragen:
- Joa? Da verwondert mij. A propos van watte? Z'n kent mij toch niet.
- Curiosité de femme, mon cher. Z' hè mij da gepasseerde weke gevroagd, binst
da 'k in 't kastiel op visite was, veur heur tante. - Ze wist da g'hier nou weunt in de
ploatse van Nonkelken; en ze wilde weten hoe da g'er uit zag, hoe oud da ge woart,
waarmee da g' hier ouën tijd passeerde en of ge van gedacht woart om hier winter
en zomer te blijven. Ah! Ces femmes, ce que ça vous interroge!
- Cé l'amour! riep plomp een grove stem over de tafel; en weer brak een algemene
schaterlach los.
Meneer Vitàl lachte heel stilletjes mee, rokend op zijn stoel achterovergeleund.
Hij voelde zich gelukkig, hij had op 't ogenblik geen onvoldane wensen. Het leven
mocht voor hem zo voortduren; hij zou voorlopig niets beters en niets anders
verlangen. Hij liet opnieuw de glazen vullen, gaf de sigaren rond en belde om de
koffie en likeuren. - Langzaam daalde de avond. Zij zaten al uren aan tafel en er was
geen een die sprak van op te staan. Ook van het doel van hun bijeenkomst - de nieuwe
jachtregeling - was nog geen enkel woord gerept. Maar 't kon meneer Vitàl niets
schelen, hij voelde zich gelukkig. Hij keek naar buiten in de tuin, waar stille grijze
mist in schemering begon op te wasemen, langzaam stijgend naar de onbeweeglijke
toppen van de bomen, waar reeds hier en daar een heldergele streep van voorbarig
herfstlover tussen de groene kruinen vlamde. Hij had geen zin om uit te gaan en ook
geen zin om op te staan; het was hier goed zo, met de rug naar 't knappend houtvuur,
dat roder in de neerzijgende duisternis zijn vlammentongetjes
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uitlikte, dansend-schijnend op de donkerrode tronies van de opgewekte gasten, in de
geurige damp van de sigaren. Hij voelde zich daar als een prins in een klein
vorstendom en af en toe keek hij werktuiglijk op naar het portret van Nonkelken, dat
grimmig wegsmolt in de schemering, tussen de langzaam tanende glimstrepen van
zijn gouden lijst. 'L'alcool et Flavie!... meneer Vitàl glimlachte, stil en innig, met
getemperd ondeugende blikken naar het konterfeitsel van het oud viveurtje. Opgepast!
Heden was ook hij op de grens... maar 't was niets voor één keer. Morgen zou de dag
weer kalm en het hoofd weer helder zijn.
Netje kwam binnen en vroeg of zij 't licht zou aansteken. Meneer Vitàl knikte
goedkeurend; maar dokter Van der Muijt stond plotseling op:
- Menieren, blijf gulder nog moar watte, moar mij moet g'excuseren, 'k hè nog
zieke te bezoeken.
- O! Dokteur! Dokteur! En w'n hên nog van de jacht nie gesproken! protesteerden
zij allen.
- Wel, arrangeer het moar onder mallekoar; veur mij es 't al goed wat da ge beslist,
moar 'k moe veurt.
- O, as 't azeu es we goan euk, zeiden die andere heren. Eensklaps was de stemming
gestoord en er kwam iets nuchters over het gezelschap.
- Blijf nog 'n beetsen, we zillen nog 'n potje pakken, zei meneer Vitàl, ook spijtig
dat het nu zo ineens uit zou wezen. Die heren aarzelden even; maar de stemming
wàs er niet meer. Enkelen waren reeds opgestaan en hadden hun stoel weggeschoven
en nu kwam de ontvanger De Reu met een voorstel voor de dag, dat onmiddellijk de
goedkeuring van allen had:
- Loat ons liever 'n partijtje goan koarten bij Sietjen, in d'Ope van Vrede. Komt-e
mee ons mee, menier Vitàl?
Meneer Vitàl was tot nog toe in geen enkele dorpsherberg geweest. Hij voelde
wel dat hij er onvermijdelijk eens toe komen zou, maar nu, in de verbroken stemming
die hem vaag ontnuchterde en misnoegde, had hij er een instinctieve weerzin tegen.
Neen! Hij zou er deze keer nog maar niet meegaan; liever op een andere avond. Zij
drongen aan, doch hij bleef stug bij zijn besluit, sterker voelend zijn weerzin, het
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voelend als iets dat hem sarde en plaagde en dat hij van zich af wou schudden.
Zij namen afscheid en vertrokken zonder hem. Hij leidde ze uit tot aan de voordeur,
zag hun plompe groep vaag in de schemerige stilte van de straat wegsmelten; en toen
hij weer in de verlaten eetzaal kwam, bij de rommelige tafel met lege borden en
glazen en bemorst kleed, stond hij daar even als verdwaald en wist hij verder niet
meer wat te doen. Zou hij hen toch maar nagaan? Het was plotseling zo akelig stil
en eenzaam in huis. Hij stond er even over na te denken, roerloos, besluiteloos, de
ogen op het vuur. Neen, tòch niet; hij wilde niet. Het was te dom, hij had er eensklaps
genoeg van, van die stompe lui. Wat 'n verloren middag! Zij hadden nog niet eens
dát beredderd waar ze voor gekomen waren: de regeling van de jacht. Neen, hij ging
niet. Maar wat dan? 't Was nog maar zeven uur; eten zou hij niet meer, in lezen had
hij geen zin, van roken was hij beu en zó vroeg kon hij immers ook naar bed niet
gaan. Hij aarzelde, misnoegd, ontevreden. Hij nam tóch nog 'n sigaar, trok een overjas
aan, zette 'n pet op en ging in de tuin. Maar ook daar verveelde 't hem al dadelijk.
Het was er grijs, kil, nattig, somber, ongezellig. Op 't bruggetje over het beekje stond
hij een poos te soezen, de armen op de leuning, de ogen in de diepte, naar het grauwe,
klotsende water. Plotseling kreeg hij een idee: met zijn automobiel uitrijden! Maar
waar naartoe? Naar de stad, bij Irma, zijn vriendinnetje!...
Met vlugge tred liep hij terug naar huis toe. In de keuken hielp Louitje, de
chauffeur, Mietje en Netje de vaten omwassen. Meneer Vitàl roemde even Mietjes
fijn diner, dat al die heren zo bijzonder lekker hadden gevonden en vroeg dan aan
Louitje of de phares van de wagen wel in orde waren.
Het chauffeurtje knikte bevestigend.
- Goa-je nóú nog uitrijen, meniere? riep Mietje haast verschrikt.
- Joa ik, Mietjen, 'k moe 'n beetse vessche lucht scheppen. De jongen liet zijn
afwasserij in de steek, veegde zijn handen droog en liep naar de deur.
- Moe 'k mee, meniere? vroeg hij.
- Nie g' Louitje; 'k goa 'n endeken alliene. Moar steek de
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lichten aan en zet in gank.
- O, meniere, past toch op veur d' ongelukken, zei Mietje met bezorgd gezicht.
- Ge meugt gerust zijn, Mietje, glimlachte hij.
- En wannier komt-e dan souperen, meniere!
- O, Mietje, 'k en zoe nie meer keunen!
- Ha moar ge zilt honger krijgen onderwig, meniere! Weet-e wa da 'k zal doen, 'k
zal wa geried zetten tegen da ge thuis komt.
Netje bracht hem zijn bril, zijn dikke pet, zijn leggings en zijn zware bontmantel.
Hij zei goên avond en ging buiten. In de wijdopen remise stond de wagen, helderwit
stralend uit zijn twee aangestoken phares, reeds te ruisen. 't Was als een glanzend
maanlicht tot ver over het grasveld en de heesters. Hij stapte in, zette in gang,
beantwoordde met een licht hoofdgeknik de groet van Louitje, die zijn pet afnam,
en reed met een langzame, sierlijke zwaai om de bocht rond het kasteeltje van het
erf. Plotseling hield hij in. Hij was reeds een eind in de stille straat en kwam
achterwaarts teruggereden. Louitje, die hem bij het hek stond na te kijken, kwam
ijlings toegesneld.
- Mankeert er iets, meniere?
- Nien nien 't, Louitje, moar 'k was de verkierde kant uit; 'k goa noar Amertijnge
rijen.
De wagen reed nog even met groot gedruis scheef achteruit, plofte weer stil en
knarste, keerde zich half en gleed eindelijk zacht zingend, in de meevliegende
glinstering van zijn heldere lichten, het dorp uit en de nacht in. - Meneer Vitàl had
zich bedacht. - Om rechtstreeks naar de stad te rijden moest hij de herberg, d'Ope
van Vrede, waar die heren nu zaten, voorbij. Zij zouden hem horen en 't beschaamde
hem vaag. Liever reed hij langs een verre omweg naar de stad.
De wagen snorde, gezellig zacht zingend en verend, in matige vaart. De schitterende
phares strooiden hun manelichtend schijnsel, wit als sneeuw, ver vóór hem uit, fel
beglanzend ook de zware boomstammen en 't klaterend struikgewas aan beide kanten
van de weg. Hier en daar stond een huisje fantastisch midden in het groen: een huisje
wit- of geelgekalkt, met vlammend rood pannendak, en dat door al
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zijn schelverlichte ruitjes als met flikker-lachende oogjes in dolle huppelvaart op
hem scheen afgevlogen en gedanst te komen, om dan plotseling, met de harder
bruisende voorbijtocht van de wagen, als 't ware omgegooid, weer in 't nachtduister
te verdwijnen. De frisse koelheid van het rennen deed hem goed. De nevelen
verwaaiden uit zijn hoofd en hij genoot heerlijk van het vrije vliegen, zo heel alleen
in zijn lichtend-en-dansende wagen, door de donkere avond-een-zaamheid. Hij zette
grotere versnelling op. De wagen zoemde, scheen zich uit te rekken, schuifelde als
een vuurkogel tussen de dubbele rij helderverlichte boomstammen. Wat was 't
verrukkelijk zo te vliegen! Er bestonden geen afstanden meer. Maar plotseling
vertraagde hij aanzienlijk, hield bijna stil. - Daar reed hij vlak voorbij de oprijlaan
van het kasteel en eensklaps dacht meneer Vitàl weer aan de conversatie van de
dorpsheren, aan dat jong, hem onbekend nichtje van de burgemeester, dat daar met
haar oom en tante op het kasteel inwoonde. Een soort van medelijden greep hem
aan. Wat moest het pijnlijk zijn zo in de frisse vrije jaren van je jeugd aldoor maar
het genadebrood te eten! De weg kronkelde, liep in een brede bocht om 't kasteel en
van ver zag meneer Vitàl tussen de zwarte kruinen van het park, een paar verlichte
ramen, boven en beneden. Wellicht zat ze daar ergens bij een lamp, lezend of
bordurend, bij die oom of die tante. En zonder er iets van af te weten stelde hij zich
haar leven van ongefortuneerd jong nichtje als saai en kleurloos voor, een leven
zonder echte vreugd noch zonneschijn, een leven van stille verdrukking. Zou het wel
waar zijn, dat ze naar hem geïnformeerd had, of was dat maar een verzinsel van die
kluchtige dokter? Een vage nieuwsgierigheid ontstond in hem, hij wou haar toch wel
eens zien. Misschien zou hij zondag naar de hoogmis gaan en wat vooraan komen
zitten. - 't Kasteel was uit het zicht, de weg kronkelde verder door, meneer Vitàl
draaide even aan een kraantje en weer snorde de wagen vliegensvlug vooruit. Hij
reed door dorpjes, suffig ingedommeld reeds, met hier en daar een schamel lichtje
achter neerhangende gordijntjes, en waar zijn late doortocht even een gedruis
verwekte, dat met hem verdween; hij kwam ten slotte op een brede, lijnrechte, met
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reusachtige bomen beplante steenweg, die zich zonder eind scheen uit te strekken.
Lichtjes blikkerden in 't verschiet, hij kruiste zwaarbeladen vrachtwagens, rijtuigen,
karren; en nu en dan zag hij in de verte onder het zwart-donkere der als tot een tunnel
in elkaar gegroeide kruinen, twee helderglanzende vuurogen op hem afkomen,
stralend-witte ogen van verblindend licht, die, evenals zijn phares, hun
dansend-flikkerend schijnsel in een breed vlak vóór zich uitstrooiden. Een
hoorn-getromp brulde, hij trompte tegen, de lichten vloeiden samen en weken van
elkander af en de twee auto's snorden bruisend-weerlichtend, als sneltreinen, elkaar
voorbij. Hij naderde de grote stad, de lichten werden talrijker, de eerste huizen
spatieerden zich aan beide kanten van de weg, vormden van lieverlede korte, telkens
onderbroken rijen, sloten zich eindelijk tot een straat, met tramrails in het midden
en wandelaars vóór de heldere winkelramen, aan elkaar. Langzamer reed hij, nu en
dan trompend. Hij kruiste rechts en links door zijstraten, stak dwars een plein over,
reed eindelijk, heel traag zwenkend, onder een glanzende booglamp binnen in een
grote hal, waar nog enkele auto's en ook rijwielen en stoomfietsen stonden. Een
bediende kwam naar hem toe, hielp hem de wagen een plaats geven, vroeg of er iets
aan gedaan moest worden. Meneer Vitàl bestelde olie en benzine en zei dat hij over
een paar uur terug zou komen. Zijn dikke mantel, zijn leggings en zijn bril lei hij op
de zitbank neer, stak een sigaret op en verliet de garage.
Hij had een plannetje. De flinke tocht door de avondkoelte had hem weer eetlust
gegeven; als Irma toevallig nog niet gesoupeerd had, zou hij haar naar een restaurant
meenemen. 't Was al een oude, sleurige connectie, die van hem en Irma. Hij had met
haar kennis gemaakt, enkele jaren geleden, in het café-concert waar zij haar liedjes
uitkraaide, was daar avond aan avond als stamgast komen zitten, domweg zijn geld,
zijn tijd en gezondheid eraan verknoeiend, tot hij eindelijk dat leven beu, er haar had
weggenomen en gekamerd. Een tijdlang was 't dan een gezellig en plezierig leventje
geweest, pret en vrijheid ganse dagen; maar toen het geld op raakte hadden zij
gekibbeld, waren van elkaar gegaan, hadden zich weer verzoend, waren nog eens
gescheiden en op-
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nieuw weer bij elkaar gekomen, tot het hen beiden niet meer schelen kon en zij maar
samen bleven uit gewoonte, in onderlinge afspraak dat zij wederkerig vrij waren
weer van elkander weg te gaan, wanneer het hun believen zou. Tot aan Nonkelkens
dood was het zo een onsamenhangende aaneenschakeling van ruptures en
verzoeningen geweest; maar na zijn grote erfenis had Irma flink de hand op hem
gelegd en was opeens héél zoet en lief geworden, bewerend dat ze dodelijk veel van
hem hield en waarlijk zonder hem niet meer zou kunnen leven. Hij was er de dupe
niet van, maar, wel een beetje bang voor haar geworden, had hij eensklaps als een
dwang over zijn leven gevoeld, waarvan hij niet meer zo gemakkelijk zich los zou
kunnen worstelen. Nooit mocht hij nu langer dan een paar dagen van haar wegblijven;
en dan nog klaagde zij, dat zij hem zo weinig zag en dreigde telkens hem op zijn
dorp te komen opzoeken. Zij was heel kwaad, omdat hij op dat dorp nu woonde en
begreep niet hoe of hij zich met die 'schtoemme boeren' zoals zij in haar eigenaardig
grens-Duits, al de dorpelingen over één kam geschoren, minachtend noemde,
amuseren kon. Zij wilde nauwelijks aannemen dat hij er wezen moest om zijn
belangen na te gaan en verweet hem dat hij er zeker een ander lief had zitten, zoals
zijn oude pierewaaier van 'n oom er destijds ook in huis op nahield. Meneer Vitàl
moest haar nu telkens met beloften en cadeautjes paaien en voelde soms sterk de
heimelijke lust om van haar af te zijn. Doch van een andere kant was hij door
gewoonte en sleur aan haar verslaafd en 't idee dat zij een ander lief zou nemen was
hem vlijmend-onuitstaanbaar van sensuele jaloezie. Hij voelde instinctief dat zij er
best toe in staat was en dat stoorde zijn rust en op de ongewachtste uren kwam hij
soms bij haar invallen, maar had nog nooit iets verdachts kunnen ontdekken.
Zij woonde boven een sigarenwinkeltje in een stille, ietwat afgelegen buurt. Met
vlugge schreden stapte hij erheen. Hij zag van ver 't licht van het uitstallingsraampje
in de donkere, verlaten straat; en schuivend in de schaduw langs de huizen kwam hij
er binnen.
Het deurbelletje klingelde en door een glazen binnendeur
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met gordijntjes kwam een juffrouw in het winkeltje te voorschijn.
- Mademoiselle Irma thuis? vroeg hij, gewoon, zoals hij altijd deed.
Het meisje schudde langzaam, ietwat verlegen glimlachend het hoofd:
- Nie, meniere, z'es uitgegoan.
- Zeu, zei hij, teleurgesteld. En in ontevredenheid versomberde zijn gelaat.
- Z'es noar de cirque, meniere, mee ne kameroad.
Ne kameroad! Hij kon zich aan dat woord maar niet wennen. Telkens meende hij
dat het een man was.
- Mee wie, mademoiselle? vroeg hij vorsend, wenkbrauw-fronsend.
- Mee Palmyre, meniere, woar da ze dikkels mee uitgoat. Die Palmyre was een
gewezen bar-maid, thans door een oude heer onderhouden. Haar vriendschap met
Irma ergerde en verveelde meneer Vitàl. Vroeger waren er dikwijls scènes door
ontstaan. Maar hij had er zich al lang bij neergelegd, wel begrijpend dat zij toch niet
altijd kon alleen zitten, en trouwens ook geen andere vriendinnen dan van dit soort
krijgen zou.
- 't Es goed, zei hij. Hij kocht zich enkele sigaren en ging heen.
Buiten stond hij even stil, aarzelend. Een vage lust kwam in hem op om maar
dadelijk weer naar de garage te gaan en met zijn automobiel te vertrekken. Maar hij
voelde zich geprikkeld, hij wou nu wel graag bij haar zijn en althans wilde hij weten
of ze de waarheid gezegd had, en werkelijk met die Palmyre naar het circus was.
Hij nam ineens zijn besluit, keerde zich om en stapte naar 't paardenspel toe. Hij
zou zich ergens in een hoekje schuilhouden en haar vandaaruit in de zaal trachten te
ontdekken. Na enkele minuten lopen kwam hij vóór het gróót gebouw. De ruime
vestibule, waarin slechts een politieagent en een pompier met elkaar stonden te praten,
was één schel-schittering van oranje-glanzend licht en achter de zware dichte
tochtdeuren galmde, in een chaos van geluiden, dof-dreunende muziek en handgeklap
en stemgejuich van menigte. Hij
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nam zijn kaartje en ging binnen.
Vlak vóór hem stond de korte, brede gang naar de arena gevuld door chique heren
met lichte handschoenen en glimmende hoge hoeden. Dat trof uitstekend. Hij was
niet groot van gestalte; tussen de ruggen door zou hij goed kunnen zien, zonder zelf
opgemerkt te worden.
Hij zag trouwens eerst niets anders dan een wemelende schitter-chaos. De
reusachtige ruimte was goed bezet, honderden en honderden gezichten vertoonden
zich in de halve cirkel, als zoveel ronde, lichte vlekken zonder fysionomie-uitdrukking
naar hem toegekeerd, terwijl alle ogen vast stonden geboeid op de bewegingen van
de kunstrijdster, die in haar flikkerend, tegen de knieën plakkend en naar achter
wegwaaiend paillettenrokje, recht op het zadel rondom de smalle arena zwierde. Een
livrei-man die in 't midden stond, langzaam als een as om zichzelf draaiend, klapte
aanhoudend met een lange zweep, en de bleke, tamelijk zware schimmel galoppeerde
in muziekcadans, onverschillig onder de druk benen-spartelende écuyère, die ook
door korte zweepslaagjes en schrille gilletjes het ietwat luie beest aanwakkerde.
Meneer Vitàl schoof zich een weinig meer naar voren en keek aandachtig rond.
Eén voor één nam hij al de vakken op, links en rechts, rij voor rij, van onder tot
boven. Nergens was Irma met haar vriendin te zien. Hij trok zich terug, volgde even
de cirkel-binnengang, kwam door een tweede, korte en brede opening, waar ook
enkele toeschouwers stonden, omzichtig weer tot dicht bij de drempel van de zaal,
en keek opnieuw.
Maar ook vanaf die plaats ontwaarde hij haar niet. Zijn wenkbrauwen trokken zich
boos-fronsend samen, zijn hart sloeg sneller, hij begon zich bedrogen te voelen en
scherp stak weer de doorn der jaloezie. Het was een plots hevig verlangen naar haar;
een bijna vicieuze behoefte, die toenam en vlijmender werd naarmate zijn kans
verminderde. Zij was van hem, hij had recht op haar, hij moest en wilde haar vinden
en hebben.
In het circus dreunde en daverde 't plotseling van wild uitbarstend geschetter. De
lichte rijdster wipte gracieus door roze hoepels, telkens met een gilletje en 't zijig
scheuren van
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't papier de kunstsprong wagend, neervallend met haar roze knietjes op het brede
zadel, weer opwippend en dadelijk in cadans-gewieg weer aanloop nemend om
opnieuw te springen, steeds sneller en sneller, met scherpe gilletjes en onverpoosde
zweepslagen, tot zij zich eindelijk vermoeid liet neerzakken en glimlachend, met
sierlijke buigingen en stralende ogen, aanhoudend groette 't dankbaar juichend publiek.
De muziek zweeg, de rijdster klopte met haar kleine hand over de manen van 't nu
rustig stappend paard; en eensklaps kwamen, onder reusachtig joel-gejuich, de clowns
in de arena aangebuiteld, een kleine magere en een grote dikke, beiden met meelwitte
gezichten en opgekuifde pruik, en die dadelijk overdreven begonnen te kibbelen en
elkander oorvegen te geven, dat zij er tegen de grond bij ploften. Tegelijkertijd greep
op een van de bovengaanderijen een heftig spektakel plaats. Een rare man met wit
gezicht en vuurrode neus, in een belachelijk lange zwarte rok gekleed, met een witte
kraag, waarvan de tippen tot over zijn oren uitstaken, met een lang, wit vest dat op
zijn knieën bengelde en daaronder broekspijpen die nauwelijks tot aan zijn enkels
reikten, stond daar onder razend lawaai te schreeuwen en te gesticuleren; en plotseling
stortte hij buitelend en rollend, dwars door het schril giechelend en uit elkaar stuivend
publiek naar beneden, struikelde tegen een bediende die hij terloops een klinkende
mep gaf, sprong op de dikke clown en wierp hem met een plof omver, waarbij iets
in de man, als onder een kanonknal scheen te barsten; vloog daarop naar de kleine
magere, deed hem ronddraaien als een tol en vluchtte eindelijk weer naar boven,
stampvoetend, springend en giechelend, gekke gezichten trekkend en uitbundig
schermend met armen en benen, als in dol-onbedaarlijke pret.
Het volk zat zich te kronkelen van uitgelaten joligheid, en eensklaps zag meneer
Vitàl, werktuiglijk met de blik de aftocht van de August volgend, de vruchteloos
gezochte Irma zitten naast haar vriendin Palmyre in een loge, vlak tegenover hem,
dicht bij de plaats waar nu de clown weer zat te schimpen, te lawaaien en te grinniken.
Zij lachten en zij schaterden om 't meest, het hoofd naar August omgewend, en
niemand anders was er om of bij hen, geen heer
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noch hofmaker. Zij vierden, louter om de pret, hun circus-avondje.
Een vreemd gevoel kwam plotseling in meneer Vitàl geslopen: een soort van
toegevend medelijden, met wroeging gemengd; en meteen ontstond in hem een
wondere kalmte, terwijl het vurig, bijna kwaadaardig verlangen naar haar als ijle
damp verzwond. Hij had ineens niet de minste behoefte meer haar bij zich te hebben;
een zachte gewaarwording van rust liet hem geheel bevredigd en werktuiglijk trok
hij zich in 't donkere van de binnengang terug, opdat zij hem niet zien zou. Nog
eventjes bleef hij van ver naar haar kijken, toegevend-genietend van haar kinderlijke
pret; en toen weer de muziek opgalmde en 't lichte paardedanseresje in de schittering
van haar paillettenrokje op het galopperende paard begon te zwieren verliet hij stil
het rumoerig gebouw en verloor zich onopgemerkt in de menigte bij de uitgang.
Hij was nu weer goed en gelukkig gestemd en dacht een grapje uit. Hij liep even
terug naar het sigarenwinkeltje en vroeg er een enveloppe en een stukje papier. Hij
schreef haar slechts één enkele regel:
- Bien amusée au cirque avec Auguste? en tekende.
Glimlachend ging hij weg, nam in zijn eentje nog een lekker potje bier in een café,
keerde terug naar de garage en stoomde alleen huiswaarts, door de landelijke stilte
van de nacht. Mietje was nog op en vroeg hem met bezorgd-ernstig gezicht wat hij
nu eten zou.
- Niemendalle, Mietje, glimlachte hij. - 'k Hè zéú goed geëten vandoage en 'k ben
moe; 'k goa noar mijn bedde.
Op zijn kamer brandde 't licht. Vlug kleedde hij zich uit, nam een boek en legde
zich ter ruste.
Hij las maar enkele minuten. De betekenis van de zinnen vervaagde en verwarde
in zijn slaperige hersens, mengde zich met de herinnering aan de gebeurtenissen van
de afgelopen dag. Hij lei zijn boek op 't beddetafeltje, blies met inspanning het lampje
uit, zuchtte zwaar en sloot de ogen. Onsamenhangende beelden en impressies
zweefden nog een poosje vóór zijn troebele geest, zacht-slaperig in hem gewiegd
door 't vaag geruis in ondertoon van 't kabbelend beekje. Nonkelken, de dorpsheren,
't verhaal over het meisje van
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't kasteel, het snorren van de motor, het lichtend vliegen van de wagen door de nacht
met de dansflikkering in de ruitjes van de hem tegemoet hollende huisjes; en dan de
lichte rijdster op haar paard, 't gejuich van het gepeupel in het circus en de pret van
Irma en Palmyre om de August... alles warde en woelde als een wemelende chaos
door elkaar.
- Maar alles verzwond eindelijk weer in vage doezeling en alleen het onbekende
beeld van 't meisje uit 't kasteel hield hij even nog onduidelijk in zich vast. Toen was
't of hem een spotgeest plagen kwam: de spotgeest van dokter Van der Muyt, die
hem grinnikend in 't oor blies, als sprak hij nog van Nonkelken:
- L'alcóóól et Flavie!
Hij grijnslachte in zijn slaap en keerde zich opzij, als om de tergende woorden
van de plaaggeest te ontwijken. Maar telkens kwam het, als een zeurdeuntje terug:
‘L'alcóóól et Flavie!’ en meteen zag hij iets dat op en neer ging, een vervelend rond
balletje, een kleurloos, waterig, glasachtig dingetje, voortdurend stijgend en weer
dalend, treiterig-onverjaagbaar. Hij sloeg ernaar en het verdween dan voor een poosje;
maar 't ogenblik daarna was het er weer, steeds sarrend opgaand en dalend, dansend
vóór zijn geest een spotdansje, als om hem voor de gek te houden. Plotseling wipte
't in zijn keel en met een benauwde slikzucht schrikte hij half wakker:
- Tonnerre de Dieu! brabbelde hij.
- L'alcóóól et Flavie! treiterde de spotstem. En weer begon het balletje te dansen.
Hij keerde zich naar de muur en sloot de vuisten op zijn ogen.
Het balletje verdween en hij sliep rustig in.
Zacht-eentonig zong in de sombere diepte van de tuin het kabbelend beekje op
zijn glimmend bed van keien...
De volgende ochtend ontving hij al vroeg per extra spoed-bestelling, van Irma een
briefje:
- Oh! quel domage, mon cher chéri a moi, schreef zij in het eigenaardig Frans, dat
zij in het café-concert geleerd had, - que tu soi parti hier san matendre. J'auré tan
aimé t'embraser. Méchan! Tu as donc été au cirque et tu m'as vu san
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venir me cherché: Tu voi comme je te sui fidèle. Quan je dis d'allé quelque par j'y
vai et pas ailleur. Revien - moi vite maintenan, car je t'attend avec impasiance.
Ta petit femme qui t'embrase folleman
IRMA
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V
De jacht was geopend. Meneer Vitàl, die daar nog alles van te leren had, ging met
die heren mee. In den beginne vond hij 't wel wreed om die weerloze beestjes zo ruw
neer te schieten, maar hij was er al spoedig aan gewend en beschouwde ook weldra
het wild als een gewoon, bewegend doel, dat hij door zijn knapheid en behendigheid
moest zien te treffen. Het duurde niet lang of hij werd een hartstochtelijk jager, die
elke invitatie of gelegenheid voor een jachtpartij met gretigheid aanvaardde. Zo
kwam hij ook vanzelf in intiemere aanraking met al die dorpsheren en ook met
anderen, die op omliggende gemeenten woonden. Zij vertrokken samen met hun
vier-of-vijven naar de jachtterreinen, somtijds te voet, somtijds per trein of rijtuig,
en, als 't te ver was, met meneer Vitàls automobiel. Zij lunchten op het veld of ergens
in een landelijk herbergje; er was gezelligheid, verbroedering, pret, zodat het hen
telkens speet als 't avond werd en zij bij hun terugkomst in het dorp uit elkaar moesten
gaan. Voornamelijk meneer Vitàl. Die voelde zich dan 's avonds zo eenzaam na de
ganse dag gezellig samenzijn. Vooreerst ging het nog, de dagen waren tamelijk lang,
hij was vermoeid en begaf zich vroeg naar bed; maar naarmate de dagen korter
werden, toen het van lieverlede om zes uur, om halfzes en weldra om vijf uur en nog
vroeger begon te duisteren, wist hij helemaal niet meer wat met de laatste, trage uren
van de lange dag te doen. Het regende of waaide, de wegen lagen slijkerig, het was
geen weer om nog 's avonds met de auto uit te rijden, zijn studies had hij nog maar
niet hervat en 't lezen in boeken of couranten begon hem ook al spoedig te vervelen
of te vermoeien; hij liep steeds doelloos en verloren een paar uren rond en was blij
wanneer zijn avondmaal werd opgedist en hij al heel spoedig
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daarop naar bed kon gaan. Iets ontbrak in zijn leven, iets essentieels, het zachtste en
het beste, zonder hetwelk ook al het overige minderwaardig werd.
- Kom toch bij ons, op stamenee, woar da w' iederen oavond zitten; we zillen 'n
partijtje biljoart spelen of koarten en ge zilt ou amezeren, zeiden telkens die heren,
als hij over zijn eenzaamheid klaagde. - Eindelijk deed hij 't. Op een avond kwam
hij bij hen in d' Ope van Vrede en bracht er een paar uurtjes door.
Het was de eerste maal dat hij in een dorpsherberg de voet zette. Hij vond er enkele
van die heren, die gelukkig waren hem te zien, hield er een praatje en speelde een
partijtje met de kaarten. Bepaald gezellig of opwekkend vond hij 't niet; maar het
hield hem althans bezig en de vervelendste stonden van de dag gingen ermee heen.
Die heren vroegen of hij nu vast besloten was, ook nà het jachtseizoen, dat op zijn
einde liep, de winter in 't ‘kasteelken’ door te brengen.
Dat dacht hij niet, maar hij aarzelde, nog niet helemaal eens met zichzelf wat hij
wèl zou doen.
Hij had nog steeds zijn kamers in de stad, maar voelde ook weinig lust om dáár
te overwinteren. Zijn plan was eigenlijk, hoewel nog vaag, om een paar maanden in
het zuiden door te brengen; doch het verveelde hem ook alweer alleen te moeten
reizen en hij wist evenmin van een vriend die mee zou willen.
- Neemt 'n vriendin mee, knipoogde schalks dokter Van der Muijt.
Ietwat onthutst staarde meneer Vitàl de dokter even aan. Zou die soms weten...
van Irma...? Doch neen; wat de dokter bedoelde was heel iets anders. Hij boog zich
over 't tafeltje waaraan zij met hun vieren zaten; en, op gedempte toon, om niet
gehoord te worden door het herbergmeisje, Sietje, die schuin loerend in een hoekje
aan haar naaimachine zat:
- Mademoiselle de Saint Valéry, fluisterde hij. - Zij-je nog noar d'heugmesse nie
geweest? Het-e ze nog nie gezien en mee heur kennesse gemoakt?
Meneer Vitàl kreeg een kleur. Het kwetste hem, als ergerlijk onkies, dat daarover
in de herberg werd gesproken. En toch streelde 't hem inwendig en wilde hij er wel
meer van
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horen.
- Vous ne pensez pourtant pas que je l'enlèverai? glimlachte hij gegeneerd, op zijn
beurt stil-fluisterend, met wantrouwige ogen naar het herbergmeisje.
- Non, mais vous l'épouserez peut-être, murmelde de dokter. En hij lachte eensklaps
luid en sloeg, als van dolle pret, met de beide handen op zijn knieën.
Ook die andere heren: meneer De Reu, de ontvanger, en meneer Taghon, de
brouwer, moesten daarbij hardop lachen, herhaaldelijk goedkeurend hoofdknikkend.
Er was een korte stilte. Sietje deed haar machine zacht gonzen, schijnbaar in haar
werk verdiept; en alle drie keken meneer Vitàl met strak-nieuwsgierige ogen aan,
als wachtend op een hoogst belangrijk antwoord. Maar meneer Vitàl, diephalend aan
zijn pijp, antwoordde niets meer en zat daar even onbeweeglijk starend, onder
verwarde impressies en gedachten. Hij had het meisje wél gezien, eens op een zondag,
in de hoogmis, waar zij met haar oom en tante zat; en haar uiterlijk was hem op 't
eerste zicht niet meegevallen. Hij vond haar wel chic, zoals de dokter zei, maar niet
mooi, te bleek, te fijn, te mager. Alleen het weelderig blond, sierlijk gekapt haar had
hem bekoord. Toen had hij haar een tweede maal gezien, terwijl hij in zijn automobiel
en zij in een karretje zat, waarvan ze 't paard zelf mende, met een groom naast zich;
en ditmaal had ze op hem een heel andere impressie gemaakt. Hij vond haar eensklaps
mooi, bepaald mooi, met een frisse kleur en sprekend-bezielde blauwe ogen; en hij
had haar gegroet, machinaal en vrij onhandig, terwijl hij met zijn wagen, waarvan
hij de motor even deed zwijgen, wijd voor haar uitweek. Hij wist niet eens of ze zijn
groet wel had beantwoord, hij had zich plotseling kinderachtig-gegeneerd gevoeld;
en sinds dat ogenblik had hij gewenst, haar nog meer te ontmoeten, niet om haar aan
te spreken of nadere kennis met haar te maken, maar om zijn eerste, enigszins
belachelijke onhandigheid wat te verbeteren, om haar nu eens gewoon en onbevangen
te groeten, zoals om 't even welke heer beleefd een dame groet. 't Had niet meer
mogen lukken; hij had haar niet terug gezien, maar hij wist dat de adellijke familie
steeds het ganse jaar op het kasteel vertoefde; en
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dat weten, gepaard met een vage hoop van een nieuwe, op de duur haast
onvermijdelijke ontmoeting, was een van de hemzelf onbewuste oorzaken, die hem
zo laat in 't jaar nog buiten hielden en het hem moeilijk maakten zijn winterplannen
vast te stellen. En al die heren schenen instinctief iets van zijn strijd te voelen en
hadden er een soort olijke pret in, die emotie in hem wakker te houden.
Intussen zat hij nog maar steeds met Irma opgescheept. Zijn vage plannen van
scheiding met haar vormden zich niet tot daden en hij bleef haar bezoeken, geregeld
twee- of driemaal in de week. Hij begreep wel, dat het niet zonder moeite zou gaan
en dat het hem in elk geval veel geld zou kosten. Daar zag hij minder tegen op. Hij
was eerder bang voor schandaal en scènes. Sinds enkele weken nochtans, was zij
minder veeleisend geworden, verweet hem niet meer zijn lang buitenblijven, dreigde
niet meer met een plotselinge inval op 't ‘kasteelken’, indien hij haar niet dikwijls
genoeg kwam bezoeken. Zij scheen het nu natuurlijk te vinden, dat ze hem soms in
drie of vier dagen niet zag en die verandering wekte in hem een vaag wantrouwen
op, of zij soms ook andere plannen had, die hij nog niet kon doorgronden.
Herhaaldelijk nu kwam hij haar gans onverhoeds verrassen, op uren, dat ze hem
stellig niet verwachtte, maar evenmin als vroeger had hij iets verdachts gemerkt. Zij
was lief-vleierig als altijd, troonde hem gaarne mee naar paardenspel of
variété-opvoering, meer zelfs dan hij gewenst zou hebben, en met een soort van
ostentatie, die hem ergerde, als wilde zij, door 't publiek vertonen van hun liaison,
haar gehechtheid aan hem sterker laten blijken. En juist dát maakte hem heimelijk
achterdochtig, terwijl hij ook in gans haar uiterlijk: in haar blikken, in haar manieren
en haar houding, in haar gehele wijze van zich voor te doen iets onoprechts en iets
gedokens meende te voelen, dat hem, als onder de dreiging van een vaag en onbekend
gevaar, bestendig voor haar op zijn hoede deed zijn.
Middelerwijl was zijn omgang met de dorpsheren geregelder en intiemer geworden.
Hij aarzelde noch streed weldra meer tegen wat hij in 't begin als een vernedering
voelde; verveling en gewoonte dreven hem nu elke dag, wanneer hij
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niet bij Irma was, op vaste uren naar de herbergen, waar hij wist dat hij hen vinden
zou. Voor iedere dag van de week hadden zij een andere gelegenheid, met de
afwisselende spelen of praatjes, die hun lange, lege winteravonduren vulden.
Maandags en vrijdags was het in d' Ope van Vrede, de oude deftige herberg, waar
al de voornaamste ingezetenen regelmatig kwamen; dinsdags in Cecilia, waar de
fanfaremaat-schappij haar repetities hield, woensdags in Den Dubbelen Arend, waar
de whistclub was gevestigd, donderdags in Den Handboog, waar de schuttersgilde
haar lokaal had. Zaterdags zaten zij in 't Gemeentehuis, waar niets speciaals gebeurde
en 's zondags liepen zij van de ene herberg naar de andere. Eerst ging meneer Vitàl
slechts in de vooravond uit, van vijf of halfzes tot halfacht, het uur van zijn souper,
waarna hij thuis bleef lezen en vroeg naar bed ging. Maar ook de avond-eenzaamheid
begon hem weldra zwaar te vallen en 't duurde niet lang of na zijn avondmaal ging
hij ook nog eens uit. En hetzelfde gebeurde ook eindelijk 's ochtends: op koude
regenachtige winterdagen, wanneer hij, na 't ontbijt, zijn brieven en couranten had
gelezen; wanneer het weer te slecht was om te gaan jagen of automobielen en het
hem aan lust ontbrak om Irma te bezoeken, wist hij evenmin wat hij anders nog zou
uitvoeren; en als vanzelf liep hij dan weer tussen elf en één enkele herbergen af, waar
hij kans had zijn gezellen aan te treffen.
Zo werd hij langzaam aan, geleidelijk en haast onbewust, een trouwe stamgast
van de dorpsherbergen. 't Werd zulk een sleur, dat hij een vage leegheid en een
onvoldaanheid voelde, wanneer het soms gebeurde, dat een toevallige omstandigheid
hem verhinderde op de vaste plaatsen waar hij verwacht werd aanwezig te zijn. En
toch, hij dronk er weinig en in de diepte van zijn wezen knaagde nog heimelijk de
vernederende wroeging van zijn doen. 't Was in hem als een doffe smart van
zelfminachting terwijl hij luisterde naar de kleinzielige kletspraatjes, terwijl hij met
de niet meer frisse kaarten speelde, terwijl de valse tonen van de muziek schril in
zijn oren schetterden, of hij met een keu bij de groezelige biljarttafel stond. Zijn
wenkbrauwen trokken zich als gepijnigd samen, een gevoel van opstand kwam in
hem, hij wilde
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weg, ver weg uit dat ellendig-bekrompen milieu, hij snakte naar lucht, naar vrijheid,
naar ruimte, hij kòn het er niet langer uithouden; nog liever, nog duizendmaal liever
bracht hij uren en zelfs dagen in het toch nog minder vernederend gezelschap van
Irma door. En hij ging werkelijk weg, als in een vlucht, walgend hoofdschuddend
tot grote verbazing van al die andere heren, die er maar niets van begrepen. Stug en
moedwillig bleef hij dagen lang weg, in een weldadig bewustzijn van verzoening
met zichzelf in weergekregen eigenwaarde; maar weldra kwam opnieuw de verveling,
de doelloosheid, de suffe eentonigheid in zijn gedesoriënteerd leven; en werktuiglijk
ging hij er, ondanks zijn afkeer, weer heen, fataal gedreven, alsof 't niet anders kon.
Er kwam een vreemde machteloosheid over hem, iets apathisch, dat in de saaie,
triestige kleurloosheid van de eindeloze winterdagen, alle veerkracht in hem verlamde.
't Was eind december nu, de jachttijd was voorbij en weer drong vaag in hem 't
verlangen om op reis te gaan. Hij sprak erover met die heren, hij zei dat hij weldra
vertrekken zou, maar wist nog steeds niet goed waarheen. Italië, Zuid-Frankrijk leken
hem nu zo ver, zo vermoeiend, hij dacht dat hij misschien wel maar eenvoudig naar
Parijs zou gaan en daar een week of vier blijven. Maar zelfs tegen de reis en de drukte
van Parijs zag hij heimelijk op; 't leek hem ook al te veel inspanning en moeite en
de dagen en de weken gingen voorbij zonder dat het tot iets kwam, en meer en meer
voelde hij zich vastroesten in de sufheid van zijn alledaagse dorps- en herbergleven.
Op herhaald aandringen van die heren was hij nu ook eindelijk lid geworden van
al de dorpgenootschappen, waarvan zijzelf deel uitmaakten. Hij was erelid van het
fanfarekorps, lid van de handboog-schuttersgilde, lid van de whist- en biljartclub.
Al die verenigingen hielden 's winters hun feestvergaderingen en banketten; en hij
liep mee met de andere ereleden achter de spelende muziek rondom het dorp, herberg
in en herberg uit, en zat ook 's avonds met hen aan de feesttafel, midden in het lomp
lawaai en 't akelig etenslikken van die grove lui. Nu liet hij trouwens ook niet meer,
als in 't begin, zijn glazen vol of halfleeg wegnemen. Het schraal,
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zurige bier boezemde hem een afkeer in, maar de verbaasde opmerkingen van die
andere heren, die steeds hun grote glazen tot de bodem leegdronken, begonnen hem
eindelijk te hinderen; en omdat het niet zou opvallen, bestelde hij nu meestal
borreltjes, die zoveel minder van volume waren. Hij proefde er even van, trok een
zuur gezicht en schoof het dan opzij. Toch gaf het hem een niet onaangenaam gevoel
van prikkeling, het maakte hem althans niet zo wee in zijn maag als dat akelige
flauwe bier; en hij proefde nog eens, en nóg eens, en had het glaasje leeg vóór hij 't
zichzelf bewust was. - Dan voelde hij zich eensklaps opgewekt, dan zat hij niet zo
suffig meer te starogen. Alles leek hem vrolijker en lichter, hij kon even, zonder
verveling of ergernis, over iets onbeduidends meepraten; hij voelde zelf een soort
gezelligheid om daar nog wat te blijven; en als er nóg eens zou gedronken worden,
bestelde hij opnieuw een borreltje.
En het werd ook alweer een gewoonte. Telkens nu, wanneer hij in een herberg
kwam, bestelde hij in plaats van bier een borreltje, zonder het daarom altijd uit te
drinken. Maar ook al proefde hij er slechts even van, 't werd op de duur toch veel;
en als hij nu 's avonds naar bed ging, was hij in een heel andere stemming dan vroeger.
Geen roes, lang niet; eerder een gevoel van aangename doezeling, iets dat hem
gezellig aandeed en hem, als na een dag van flinke beweging, in een zware slaap van
vergetelheid dompelde. Weg waren al de zeurige bekommernissen en verveling, 't
was dof in hem maar rustig, het deed goed. - Wel waren ook de ochtenden dan zwaar,
zonder dat fris-verrukkende van vroeger, zonder die levendige behoefte om nog even
vóór 't ontbijt rondom zijn tuin te hollen en met breed-uitgezette longen de zuivere
lucht in te ademen; wel voelde hij zich 's ochtends zelfs wat moe nog, en ook lusteloos
en vaag chagrijnig, met doffe, schele hoofdpijn; maar 't duurde slechts een korte
poos; een kopje sterke koffie knapte hem weer op; en met de damp van 't eerste, in
't begin nog wat wrang smakend pijpje, verdwenen eindelijk de laatste nevelen van
de vorige avond uit zijn weer opgehelderd hoofd.
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VI
Meneer Vitàl was met Irma uit.
Zij hadden een paar nummers van een vertoning bijgewoond in de Variétés, maar
het verveelde hen en zij waren in een restaurant gaan souperen.
Zij aten in een hoekje, door een eikenhouten schut als in een apart hokje
afgezonderd en zij aten oesters en dronken champagne. Irma was mooi gekleed, een
ietsje te opvallend, zoals ze nu deed sinds ze zich meer luxe kon permitteren; maar
zij zag er wel knap uit met haar donkere ogen en haar sierlijk gekapte donkere haren,
waarop, licht en elegant, een héél teerroze, fijne, schitterend gepailletteerde hoed
met witte struisveer stond.
Zij wou de chique dame uithangen, die avond, dat zag en voelde hij in heel haar
doen, in haar houding en manieren, in de aanmatigend geraffineerde wijze, waarop
zij at en dronk en met iets gewaand-superieurs om zich heen keek; en 't ergerde en
prikkelde hem vagelijk, omdat hij te goed wist, dat het een leugen was, dat ze heel
anders was; omdat hij haar maar al te vaak had bijgewoond, halfdronken van
champagne, schetterend als een straatmeid die ze was, of scheldend als een viswijs,
wanneer ze kwaad begon te worden.
Hij zei niet veel, maar keek soms schichtig naar haar op, zich afvragend of hij 't
zo wel de ganse avond met haar uit zou kunnen houden en of hij niet beter zou doen
na het souper weer te vertrekken, in plaats van tot de volgende ochtend bij haar te
blijven, zoals eerst afgesproken was. Weer hadden zij de laatste tijd herhaaldelijk
standjes en wanneer ze niet in een van de twee uitersten: gekibbel of minnekozerij
vervielen, lag er dikwijls tussen hen een stilte van nors zwijgende wrok, die dan niet
te overwinnen was. Meer en meer
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dacht hij er weer over om beslist en voor altijd met haar te breken, zodra zich een
gelegenheid daartoe zou voordoen.
Eensklaps schrikte hij hevig uit zijn ietwat stugge houding op en staarde met
onthutst-verbaasde ogen naar de ingang van het restaurant. Een soort buitenheer was
binnengekomen, vrij slordig gekleed, met openhangende, grijsgele overjas, slappe
deukhoed en bemorste schoenen, en die, met een gecontrarieerde uitdrukking op het
gezicht, even aarzelend bij de deur bleef staan alvorens plaats te nemen. Meneer
Vitàl hoopte nog, dat hij hem niet zien zou en keek strak op zijn bord, maar de
ongewone expressie van zijn ogen deed ook Irma even opkijken, en daardoor werd
de aandacht van de vreemdeling getrokken, die plots meneer Vitàl ontwaarde en
meteen, als tot een redder, naar hem toe kwam.
- Ah! Nom d'un chien! bromde dof meneer Vitàl, die van zijn kant terstond een
van zijn dagelijkse dorps- en kroeg-gezellen: de ontvanger De Reu herkend had.
De kerel stond al vóór hem. Hij groette, plomp en boers, terwijl een uitdrukking
van diepe verbazing op zijn gezicht kwam, met een vlug gebaar naar de vulgaire
deukhoed, Irma, die slechts heel even uit de hoogte en minachtend naar hem opkeek;
en, zonder zich te laten voorstellen noch excuseren, of enige verdere notitie van haar
te nemen, lei hij zijn hand met vuile nagels op het witte kleed van 't tafeltje waaraan
zij zaten en vroeg abrupt, in zijn gewoon patois, met bezorgd gezicht en gefronste
wenkbrauwen aan meneer Vitàl:
- Goat-e gij van den oavend nog mee ouën automobiel noar huis?
Meneer Vitàl, volkomen onverhoeds verrast, kreeg een plotselinge kleur, staarde
de storende indringer met verbouwereerdheid aan, als had hij hem niet goed begrepen,
waagde even een vlugge blik naar Irma, die hem stil-spottend zat aan te kijken, en
antwoordde eindelijk, geheel van streek, niet meer goed wetend wat hij zei:
- Of ik van doage nog noar huis goa?... Misschien,... 'k peis 't toch,... mijnen
automobiel stoa hier toch.
- Joa moar, drong de ontvanger aan, terwijl hij bedremmeld achter zijn oor krabde,
- 't es da 'k wel mee zekerheid zoe
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moete weten of da 'k mee ou mee kan rijen. 'k Hè mijnen trein gemankeerd en anders
moe 'k 'n voiture pakken. Mijn vreiw 'n zoe thuis niet wete wa peizen.
Als een vlijm voelde meneer Vitàl Irma's tergende spotblik in zich boren. Hij
ontweek hem, maar voelde, dat ze geen oog van hem afwendde en 't maakte hem
inwendig razend, hij moest zich inhouden om haar geen scheldwoorden naar 't hoofd
te slingeren. Doch een beslist antwoord moest hij nu wel geven; en, te trots om zijn
eerste woorden nog terug te trekken en eensklaps ook te nijdig om de avond verder
met haar door te brengen, terwijl hij van een andere kant toch niet als een knecht
door die meneer De Reu wenste gebruikt te worden, antwoordde hij, kortaf en bruusk,
niet in staat de ergernis van het ganse geval behoorlijk te verkroppen:
- Joa ik, 'k goa, en ge keun mee, moar 't zal meschien loate worden, 'k moe nog...
- O, dat 'n geef niet; dat 'n geef niet, 'k zal noar huis goan telegraferen, viel hem
de ontvanger haastig in de rede. - Van de moment dat 'k er mag op rekenen es alles
goed. Zeg mij woar da 'k ou moe vinden en hoe loate.
- Tegen elven in de garage. Dan zijn we nog véúr twoalven thuis; es 't azeu goed?
vroeg meneer Vitàl met onverholen tegenzin.
Maar De Reu merkte er niets van. - Uitstekend! riep hij, - uitstekend! Merci; allons,
bon appétit, 'k goa nou euk al gauwe wa eten en dan telegraferen. En ten elven in de
garage, e-woar? Hij drukte haastig meneer Vitàls hand, groette opnieuw met een
gebaar naar zijn smerige hoed, Irma, die niet eens meer verpinkte en ging een eind
verder schuin tegenover hem zitten, op een plaats, vanwaar hij hen nog zien kon.
Een kelner kwam bij hem en hij bestelde wat; en toen lei hij eindelijk ook zijn hoed
af en zat daar even wachtend en plomp-nieuwsgierig van ver naar Irma en meneer
Vitàl te kijken.
Irma zei eerst geen woord. Zij zat roerloos op haar bord te staren, maar haar gezicht
vertrok en eensklaps barstte zij in een korte schimplach uit.
- Tiens-toi donc tranquille, nom de Dieu! Nous ne sommes
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pas au beuglant1 ici! riep hij schor-boos.
Zonder zich over zijn razende uitval te ergeren hield ze haar lachlust in en vroeg
grinnikend, in spottend gefluister:
- C'est un ami du village?
- C'est un idiot, un imbécile? troefde hij haar plotseling aanvallend af.
Verbluft keek zij hem aan en even had hij leedvermaak in haar onthutste verbazing.
Doch verder liet ze zich niet uit 't veld slaan en schimpte weer:
- Et il y en a encore comme ça, avec de beaux chapeaux, et des ongles en deuil,
et d'aussi belles manières?
Zij prononceerde: ‘oncles en teuil’ en ‘pelles mannièr’; en hij had er een nijdige
pret in en schertste spottend:
- Oui, et aussi des tantes en teuil! Maar hij zag aan haar verbouwereerd gezicht
dat ze zijn honende scherts niet begreep en hij zweeg, voelend dat zij van háár
standpunt wel enigszins gelijk had. Hijzelf, in deze omgeving, merkte nu ook
eensklaps wat voor een pummel zo'n De Reu toch was en tot welk onverkwikkelijk
gezelschap hij van lieverlede in zijn dorpsversuffing was afgedwaald; en hij voelde
zich erg klein en vernederd, vooral omdat het in háár bijzijn was gebeurd. En wat
hem 't meest van al nog ergerde en verveelde was dat die kerel nu zijn liaison ontdekt
had en er zonder twijfel met die andere heren over zou gaan babbelen. Hij overdreef
in zichzelf de mogelijke gevolgen. Het zou een nieuwtje, een schandaaltje worden;
het hele dorp zou er van samenlopen, men zou hem met de vinger nawijzen,
mademoiselle de Saint Valéry zou ervan horen... Die laatste onderstelling was hem
plotseling onuitstaanbaar en meteen werd hij woedend op zichzelf, omdat hij zich
zo opwond over iets, dat hem toch eigenlijk niet schelen kon. Hij was jong en vrij;
had hij dan niet meer het recht te leven zoals 't hem behaagde? En met misnoegd
gezicht keek hij nu weer naar Irma, die op ijskoude toon, zonder zich enigszins boos
te maken, onmeedogend voortging met haar plagen:

1

Café-concert.
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- Et tu retournes avec lui. Tu aimes mieux ça que de rester près de moi?
- Je l'ai promis, maintenant, haalde hij wrevelig zijn schouders op. - Mais, il
attendra! Oh! Il attendra!
- Merci, t'es bien gentiel, dankte zij spottend, zonder nog aan te dringen dat hij
tóch bij haar zou blijven.
- Wantrouwig keek hij haar aan. Zij had soms van die ‘colères froides’, waar hij
erger tegen opzag dan tegen wilde en gemene uitbarstingen, te meer omdat 't dan
doorgaans toch met wilde en gemene uitbarstingen eindigde. Maar toch: ditmaal
deed ze wel heel vreemd. Zou ze misschien van de gelegenheid gebruik willen maken
om... Hohó! als ze dát durfde...
De kelner naderde met een schotel voor hen en meneer Vitàl zei niets meer. Ook
Irma zat nu even weer stilzwijgend en zij aten langzaam, zonder vrolijkheid, elk in
zijn gepeinzen; en zijlings achter zich hoorden zij het gulzig en ongemanierd slikken
van De Reu, die reeds bediend was. Af en toe keek Irma vagelijk in die richting op
en dan kwam een klein, minachtend glimlachje over haar lippen. De Reu was trouwens
al heel spoedig klaar. Meneer Vitàl hoorde hem met de kelner afrekenen en daarna
opstaan. Hij zag hem in een spiegel zijn voddige hoed opzetten, zijn overjas
aantrekken en, met een sigaar in de mond, weer naar hun tafeltje toe komen.
- Donc, à onze heures, au garage, hein? riep hij in 't voorbijgaan.
Meneer Vitàl knikte, kort en koel, zonder antwoord.
De Reu keek even scherp naar Irma, met schalkse en tevens bewonderende ogen,
die duidelijk wilden zeggen, dat hij heel de toedracht best begreep en er zijn
goedkeuring aan gaf. Hij keek zich nog eens in de spiegel aan, of hij zich heel mooi
vond; en weg was hij, een walm stinkende sigaarlucht over hun tafeltje na zich
waaiend.
- Pouah! deed Irma, met een gebaar van walging de rook wegdrijvend.
Koel staarde meneer Vitàl haar aan. Hij was op het punt haar iets hatelijks te
zeggen over haar destijds café-concert-meid-zijn, die hele nachten leefde in stank
van rook en van
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drank, maar hij wist zich te beheersen. Hij was vooral nu op haar gebeten, omdat ze
niet eens meer aandrong hem die nacht bij zich te houden. Had ze 't gevraagd,
onmiddellijk zou hij, alle mogelijke dorpspraatjes en zelfs de eventuele brouille met
De Reu trotserend, heel zijn plan veranderd hebben; maar nu ze zo stug bleef, en
geen de minste spijt liet blijken, was hij zelf te trots en te boos om het haar nog aan
te bieden, terwijl hij toch voortdurend met inspanning en vol wantrouwen zat te
tobben en te zinnen over wat de reden van haar onverschilligheid mocht zijn.
Het was tien uur. Zij waren klaar met hun souper; hij betaalde, zij stonden op en
verlieten 't restaurant.
- Que vas-tu faire maintenant? vroeg hij, na een poos vijandig stilzwijgen, toen
zij een eind gegaan waren.
- Rentrer chez moi, donc; me coucher, antwoordde zij heel natuurlijk, alsof 't
vanzelf sprak.
- Zou ze mij nu toch waarlijk niet vragen om te blijven? dacht hij, bevend van
inwendige toorn.
Maar zij vroeg het in 't geheel niet, net zo stug en onvriendelijk als hijzelf was.
Alleen toen ze voor haar deur stond vroeg ze eenvoudig, als uit strikte beleefdheid:
- Tu ne montes pas un instant?
- Non, zei hij, koel en kort.
- Bonne nuit, alors. A demain?
- Bonne nuit, antwoordde hij enkel.
Zij gaven elkaar een koude schampkus en zij ging binnen en sloot haar deur.
Het was weer, voor de zoveelste maal, de pruilende brouille.
Vloekend liep meneer Vitàl met brede, vlugge passen heen. Hij wist niet op wie hij
't meest verwoed was, op Irma, op die lompe De Reu, of op zichzelf. Hij voelde zich
belachelijk en stom, van begin tot het eind; hij had zichzelf wel kunnen ranselen.
Was er dan niets geen trots meer in hem, dat hij zich zo als een knecht liet behandelen?
En nu nog die ellendige terugtocht met de onvermijdelijke banale gesprekken, met
de gedwongen beleefdheden en natuurlijk ook de onbescheiden uitvorsingen, die hij
vanwege De Reu te wachten had. Wat moest hij hem daar nu van vertellen: alles of
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niets? Niets was wellicht nog 't gevaarlijkste, want dan zou de kerel voorzeker gaan
babbelen. 't Beste was nog maar er luchtigjes overheen te praten, als over iets heel
gewoons en hem te verzoeken er in 't dorp niet van te reppen.
Met dit besluit kwam hij in de garage aan. De Reu was er reeds, gaperig
geïnteresseerd door een grote automobiel, die daar, van een drietal aandachtig
toeziende heren omringd, in een hoek onder convulsieve schuddingen stond te bruisen
en te ploffen, als een stuiptrekkende reuzenpatiënt in een consult van doktoren; en,
zonder zich met hem te bemoeien, ging meneer Vitàl, om het zo kort mogelijk te
maken, naar zijn eigen wagen en zette de motor in gang, waarbij die heren bij de
zieke auto omkeken en De Reu ook dadelijk naar hem toegelopen kwam.
- Kijk kijk, zij-je doar al dan? 'k 'n Hè ou nie zien komen! riep De Reu verbaasd.
- Joa, we 'n goan nie langer letten, e-woar? 't Wordt al loate, zei meneer Vitàl,
haastig zijn lantarens aanstekend, zonder de ontvanger aan te kijken.
- Bon, bon, lijk of ge wilt; hoe ier hoe liever veur mij. Zijn we geried?
- Joa w', stap moar in.
Meneer Vitàl nam 't stuur in handen en De Reu ging naast hem zitten, zo warm
mogelijk geduffeld in zijn schrale overjas met overeind gezette kraag. De motor
schuifelde en zij reden weg.
De straten waren bijna leeg, niets hinderends kwam in de weg en meneer Vitàl
liet de wagen maar snorren, in volle vaart.
- Pas de vitesses folles, hein? klappertandde De Reu van onder zijn dicht
toegetrokken kraag.
- N'ayez pas peur, grinnikte meneer Vitàl in 't ruisend vliegen van de wagen. Hij
was vastbesloten met alle geweld door te stomen om zo gauw mogelijk van De Reu
verlost te zijn en zoveel het kon zijn onbescheiden en geducht gebabbel te beletten.
Hij zou hem wel de lust ontnemen nog eens mee te rijden; dat zou zijn wraaknemend
leedvermaak wezen. - De auto hoste letterlijk over de straatkeien, in enkele minuten
waren zij buiten de stad; en daar, in de rechte lijn, tussen
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de dubbele rij, weerlichtend bij het schijnsel van de lantarens wegstormende bomen,
liet hij de wagen snellen, dat hij als een kogel door de lucht floot.
- Nom d'un chien! bibberde De Reu.
Meneer Vitàl hield zich of hij 't niet hoorde en liet maar volop gaan. Stil zat hij in
't razend gedruis onder zijn zwarte bril te grinniken. De Reu, de adem afgesneden,
kon geen woord meer spreken en meneer Vitàl zag hem de beide handen klemmen
om zijn deukhoed, waarvan de voorrand als een blinddoek op zijn voorhoofd en zijn
ogen lag geflapt. Als een orkaan schoten zij door een doodstil, ingesluimerd gehucht
met een paar zwak-bibberende lantarens tegen witgekalkte huizengevels; maakten,
ternauwernood hun vaart vertragend, een scherpe bocht, waarbij De Reu, te laat
gewaarschuwd, met een gil zijn beide handen grijpend uitsloeg en bijna uit het rijtuig
slingerde; en na nog enkele bochten met een paar stille gehuchten en dan weer een
lang, recht eind als van waanzinnig vliegen, kregen zij eindelijk het verre dorp in 't
zicht. Meneer Vitàl vertraagde eensklaps aanzienlijk zijn vaart en liet De Reu even
op adem komen.
- Aïe mij, zuchtte de ontdane ontvanger, - 'k miende dat 't om deud was.
Meneer Vitàl glimlachte, in het nu rustig zoemen van de wagen:
- Hij vliegt, hè?
- Aïe mij, herhaalde De Reu bibberend en nog buiten adem. Meneer Vitàl nam de
gelegenheid te baat om hem over de ontmoeting met Irma te spreken.
- Zeg, ontvanger, 't gien da ge van den oavond gezien hèt, blijft onder ons, hè?
Aan die ander hieren nie vertellen.
- Zij-je nie wijs dan! protesteerde De Reu bijna beledigd. - Da zijn ou affeirens,
e-woar? Mais quelle femme, nom d'un chien! Quel chic! Mijn kompliment, zulle!
G'hèt verdeke wel gelijk da g'ou nie 'n zjeneert! Da 'k in ou ploatse woare 'k zoe
nog...
Meneer Vitàl zette plotseling weer harde versnelling op, de wagen vloog en
schuifelde. De Reu, zijn deukhoed met de voorrand over 't oog geflapt, werd weer
de adem afgesneden.

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

358
Zij waren trouwens aan de ingang van het dorp. De auto snorde door een eindje van
de stille straat, draaide rechts om over de plaats, hield, met een korte schok, vóór de
deur van De Reus woonhuis stil.
- Merci, mesieu Vitàl, merci bien, zei De Reu, bibberend uitstijgend.
Meneer Vitàl beantwoordde nauwelijks zijn groet. Terwijl De Reu in zijn huis
verdween, deed hij zijn wagen keren en reed weg. Een plotse idee was, als bij
ingeving, in hem ontstaan. Hij aarzelde geen ogenblik. Op het dorpsplein, in plaats
van rechts naar huis te rijden, zwenkte hij links om en vloog in volle vaart het dorp
weer uit. Hij keerde naar de stad terug! Als een donderslag zou hij bij haar invallen,
die hem nu stellig niet meer kon verwachten; en wee haar, indien ze met een ander
was!
De wagen schuifelde, de phares boorden hun helle lichtstralen door de donkere
ruimte, wegmaaiend, als met een reuzen-vuurzeis, de even fel beschenen
boomstammen, de klaterende heesters, de witte en rode huisjes, die als hollende en
dansende speeltuigjes, met al hun blikkerlachende kleine ruitjes naar hem toegevlogen
kwamen. Hij reed als op leven en dood, een roekeloze verbittering deed hem alle
gevaar negeren, 't kon hem niet schelen wat er ook gebeurde, zijn leven was hem
eensklaps 't leven niet meer waard; hij had geen doel, geen richting in zijn leven; hij
was een ellendige zwerver, armer, honderdmaal armer met al de schatten van
Nonkelken, dan toen hij werkelijk als behoeftig student een moeilijk, en wel wat
verlopen, maar toch vrolijk en kommerloos leventje leidde. Waarom nu weer dat
wilde en gevaarlijke snorren door de nacht! Voor die meid, waar hij niet eens meer
van hield en die hij alleen verlangde uit jaloezie en wraakgenot, omdat ze wellicht
bij een ander zat! Hij voelde het onsamenhangende, het tegenstrijdige van alles wat
hij deed; hij leefde in een bestendige en rusteloze aberratie: hij verspilde al de beste
krachten van zijn wezen aan niets, aan niets! En hij wist het, hij was 't zich volkomen
en helder bewust en had de kracht niet meer tegen zijn vernedering te vechten. Hij
was zwak, hij was laf, iets knelde en drukte hem, iets waar hij machteloos tegen
grijnsde en
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knarsetandde, iets dat hem in de laagte hield, gebukt en gedrongen, als onder een
knijpende, ijzeren klauw.
De motor dreunde en meneer Vitàls hart klopte onstuimig-bonzend in die wilde
vlucht en het was hem te moede of hij een van de grootste en gewichtigste
gebeurtenissen, het fatum zelf van zijn leven tegemoet snelde. Vurig verlangde hij
nu plotseling naar haar: haar spottende blikken, haar honend gemok, haar onverschillig
afscheid, haar vicieuze schoonheid, zelfs het gemene en lage in haar, alles was hem
opeens tot hevige prikkel geworden, een prikkel, die verscherpte, tot folterens toe,
naarmate hij naderde en zich als 't ware handtastelijk, in onuitstaanbaar vlijmende
taferelen, haar verraad met een ander voorstelde.
Hij zag weldra de lichten twinkelen van de verre stad en met het geweld van een
orkaan kwam hij door de eerste straten gestormd. Nauwelijks zijn dolle vaart
verminderend, reed hij door de doodse straten, stak dwars over het plein, zwenkte
rechtsom, reed de nog open poort van de garage binnen.
Dezelfde heren stonden er nog, als gewichtige consult-doktoren, om de steeds
convulsief schuddend-en-ploffende reuzen-auto. Hij groette nauwelijks, sprong uit
zijn wagen, zei aan de knecht, dat hij eerst de volgende ochtend zou vertrekken en
rukte de straat in.
Na enkele minuten stond hij vóór de dichtgesloten deur van 't dood
sigarenwinkeltje. Hij belde aan, trappelend van ongeduld.
Een bovenraam ging open, een vaag-witte verschijning helde voorover, een stem
vroeg, wantrouwig, kort, met boos-gestoorde klank:
- Wie es er doar?
- Ik, mademoiselle.
- O, meniere! zei de stem, eensklaps veel zachter. Wacht, meniere, 'k zal direct
opendoen.
Als een lavende vrede, zonder dat hij zelfs begreep waarom, vielen die enkele
woorden op meneer Vitàls onstuimig jagend hart. Hij slaakte een diepe zucht. 't Was
of de kalme zachtheid van die stem reeds in zichzelf een goede tijding bracht. Het
raam werd gesloten en hij hoorde stappen naar beneden
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komen.
- Bonsoir, meniere, fluisterde 't meisje, zich half achter de zachtjes geopende deur
verscholen houdend.
- Bonsoir, mademoiselle.
Hij vloog naar boven, de twee etages op en tikte aan de deur.
Geen antwoord.
Hij meende flauw te vallen. Hij tikte opnieuw.
- Qui est là? vroeg eensklaps een heldere stem, háár stem.
- C'est moi, hijgde hij schor.
Een kraak van 't bed, enkele vlugge stappen dof over 't tapijt en de sleutel draaide
zacht om in het slot.
- Toi! Que viens-tu faire à cette heure? Je te croyais dans ton village!
Hij lette op haar spotten niet, 't kon hem niet schelen. Zij was alleen, dat maakte
alles goed.
- Viens, viens, viens, zei hij enkel, hartstochtelijk haar zoenend.
De verre torenklokken sloegen langzaam-galmend twaalf uur over de stilte van
de grote stad...
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VII
Enige weken verliepen.
't Was volop winter geworden, het vroor en de wit-glinste-rende sneeuw lag wijduit
over wegen en velden, verlammend alle beweging, smorend alle geluiden van het
ingedommeld landleven en nog steeds had meneer Vitàl aan zijn voorgenomen
reisplan geen gevolg gegeven. Hij bleef maar hokken op het dorp, in de sleur van
zijn dagelijks bestaan, waarin hij door gewoonte meer en meer verzonk. Opstaan,
zijn couranten lezen, uitgaan, eten, dutten, weer uitgaan en weer eten, lezen en dan
slapen, met daartussenin de regelmatige bezoeken aan Irma: 't was dag aan dag
eentonig 't zelfde, alsof 't nooit anders was geweest en ook nooit anders worden zou.
Of De Reu van zijn ontmoeting met Irma tegen die andere heren gebabbeld had,
bleef voor meneer Vitàl een raadsel. Soms kwam het hem voor of hun houding te
zijnen opzichte enigszins veranderd was, losser, vrijer, met iets leuk-ondeu-gends,
als van geheime medeplichtigheid in de schalkse uitdrukking van de ogen, maar dan
weer leken zij hem doodgewoon en hij twijfelde. In elk geval was 't geen publiek
schandaal geworden, zoals hij 't eerste ogenblik, in zijn overdreven angst van reeds
opspraak vrezende dorpsburger geducht had. Geen mens keek hem schimpend of
achterdochtig aan; en mademoiselle de Saint-Valéry, die hij eindelijk weer eens in
haar rijtuig was tegengekomen, had nu duidelijk en heel beleefd zijn groet beantwoord.
Dat had hem goed gedaan; hij was er iets in zijn eigen achting door gestegen. Maar
wat hij sinds die gekke nacht niet uit kon staan, was de opdringende familiariteit van
De Reu. Voortdurend wilde die daar weer over beginnen, met halve toespelingen en
geheime knipoogjes, ook in tegenwoordigheid van die andere
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heren, alsof er tussen hen een eedverbond was aangegaan, dat hen voortaan, als
onscheidbare trawanten, aan elkander hechtte. Meneer Vitàl wist soms geen raad
hoe hij de conversatie telkens weer zou afleiden; hij ontvluchtte letterlijk De Reu;
hij zou een straat zijn omgegaan om hem niet te ontmoeten en bovenal vreesde hij
hem tegen te komen in de stad, waarheen de ontvanger, door zijn betrekking, nogal
vaak genoodzaakt was zich te begeven. Ook schrikte hij niet weinig, op een ochtend,
toen hij, van een wandelingetje rond zijn tuin naar huis terugkerend, eensklaps de
geduchte indringer langs een allee, door Netje geloodst, met vlugge schreden naar
hem toe zag komen. Wat was dát nu weer? Wat betekende die ontijdige en meer dan
onbescheiden invasie, dat ongewenste opsporen tot in de intimiteit van zijn tuin?
Zijn wenkbrauwen fronsten zich van ergernis, hij zou Netje eens duchtig de les lezen.
Maar reeds was Netje, haar meester ziende, verdwenen en De Reu stond vóór hem,
't gezicht ook zeer gewichtig en de wenkbrauwen gefronst, alsof hij hem iets hoogst
belangrijks mee te delen had.
- Wat es er? vroeg meneer Vitàl, verwonderd en enigszins verontrust hem de hand
gevend.
De Reu loerde even wantrouwig om naar Netje, die in huis verdween; en dan,
geheimzinnig, terwijl hij even, naast meneer Vitàl, als 't ware instinctmatig, een
eindje naar de diepte van de tuin terugkeerde:
- Wat dat er ès? Da ge bedrogen wordt! 'k Hè 't gezien! Stomverbaasd en even
roerloos midden op het pad, keek meneer Vitàl de ontvanger starend aan.
- Bedrogen! Deur wie? vroeg hij eindelijk.
- La femme avec laquelle vous étiez l'autre soir au restaurant! verklaarde plechtig
De Reu.
Meneer Vitàl voelde de kleur van zijn gezicht wegtrekken en zijn hart begon
eensklaps onstuimig te jagen. En De Reu, de gebaren overtuigend en 't gelaat
zwaarwichtig, vertelde, terwijl zij werktuiglijk verder doorliepen:
- 'k Hè ze gisteren, koart noar de zessen, uit d'achter-sortie van 't Hôtel des Princes
zien komen, mee ne jonge keirel van 'n joar of vijfentwintig bij heur.
Het was meneer Vitàl te moede of de grond onder zijn voe-
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ten wegzonk. Stom-machinaal, de ogen strak ten gronde, 't gelaat eensklaps hoogrood,
liep hij nog enkele passen door, en vroeg dan kortaf, bruusk, als in een schok weer
naar De Reu opkijkend:
- Zij! Zij!... Zij-je wel zéker dat ze 't zij was?
- Zeu zéker of da 'k hier nevens ou leupe! 'k Hè heur direct herkend!
- Mee ne man uit 't Hôtel des Princes komende? Al achter?
- Al achter; deur de sortie van 't Mandestroatsen.
- En hoe zag die man d'r uit?
- Ne jonge keirel, lijk of ik ou gezeid hè 'n joar of vijfentwintig. Ne chique cadet,
lank, dun en heul donker, mee 'n gekruld zwart moustachken.
Meneer Vitàl zei niets meer, dacht even met jagende inspanning na. De Reu kón
zich vergist hebben, maar, zoals hij 't vertelde, klonk het helemaal naar mogelijkheid
en waarheid. Dat Hôtel des Princes had een welbekende, verdachte reputatie en Irma
zelf vertrouwde hij in 't geheel niet. Hij achtte haar tot alles in staat. Even liep hij
zwijgend door, het hoofd vol verwarde plannen en gedachten, het hart steeds
wild-onstuimig kloppend. Toch bleef hij uiterlijk heel kalm en eensklaps hield hij
stil en staarde weer De Reu strak aan, de schouders opgetrokken en de handen open,
als om te betuigen dat hij het niet helpen kon.
- Merci pour le renseignement; je prendrai mes mesures, zei hij eenvoudig.
De Reu, die blijkbaar heel wat anders verwacht had, keek hem verbaasd en
teleurgesteld aan.
- Ge 'n meug het mij nie kwoalijk nemen; 'k hè 't gedoan om ou nen dienst te
bewijzen, stamelde hij.
- Natúúrlijk niet, natúúrlijk niet; 'k ben ou integendiel heul dankboar, verzekerde
meneer Vitàl. Maar zonder verdere uitleggingen keerde hij zich om en leidde De
Reu weer naar het huis toe.
- Un verre de porto? vroeg hij toen ze in de gang waren.
- Merci, 't es nog te vroeg, bedankte De Reu onthutst.
- Eh bien, alors, merci encore et entre nous, n'est-ce pas? besloot meneer Vitàl, de
wijsvinger op zijn lippen drukkend.
- Natúúrlijk, da weet-e wel, e-woar? Allons, bonjour, me-
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sieu Vitàl. Zien we mallekoar van den oavond in d' Ope van Vrede?
- 'k Peis 't toch. Bonjour.
Meneer Vitàl kwakte de voordeur dicht en ging naar zijn studeerkamer.
Hij werd dus bedrogen...! Dát wat hij steeds gedacht en gevreesd had was nu
bewaarheid en nu had hij meteen ook de besliste, lang gewenste reden om definitief
met haar af te breken. Het liet hem alles wonderkalm. 't Was of het niet tot hem kon
doordringen. En toch twijfelde hij niet; hij voelde intuïtief en instinctmatig dát het
zo was.
Het wàs zo, maar het hielp hem nog niet veel, zolang hij 't niet bewijzen kon. Niets
zou het hem baten of hij thans naar haar toeging en haar beschuldigde. Zij zou 't
eenvoudig loochenen. Wel kon hij naar 't hotel gaan, onderzoeken, ondervragen;
maar, behalve dat hij wellicht, ook niet op die manier, achter de waarheid komen
zou, stuitte hem dat middel, als onwaardig, tegen de borst. Neen; maar er was een
andere uitkomst en hij zou trachten De Reu daarvoor te spannen.
Hij dacht er even over na en was algauw besloten. Jammer dat hij De Reu zo kort
had weggedreven; doch de man was te dikhuidig om gekrenkt te zijn en door een
briefje met Netje liet hij hem weer ontbieden.
De dorpsontvanger kwam, luisterde gewichtig, knikte herhaaldelijk toestemmend
met het hoofd. Hij begreep wat van hem verlangd werd en zag er niet tegenop de
uitvoerder te zijn.
- Zij gerust, loat mij moar begoan, ik zal ou veur 't feit stellen, beloofde hij.
Zij maakten een afspraak. Meneer Vitàl zou aan Irma schrijven, dat hij voor enkele
dagen met zijn vrienden op jacht was. Zij zou er zich hoogst waarschijnlijk door
laten vangen en er niet aan denken dat de jacht gesloten was. De Reu, van zijn kant,
zou een of meer kelners of kamermeisjes omkopen; en zodra Irma met haar lief weer
in het hotel was - wat zij zeker niet lang zou uitstellen - zou naar dokter Van der
Muijt, die telefoonverbinding had, een afgesproken be-
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richt voor meneer Vitàl worden geseind, waarop deze onmiddellijk met zijn auto
naar de stad zou rijden.
Zo werd besloten. Meneer Vitàl schreef aan Irma dat hij voor drie dagen op reis
ging, gaf haar meteen, om haar nog beter om de tuin te leiden, een bedrieglijk
poste-restante-adres op in een klein plaatsje over de Hollandse grens en verwittigde
dokter Van der Muijt, dat hij een dringend telefoonbericht verwachtte, dat hem zo
spoedig mogelijk na ontvangst moest worden medegedeeld.
Intussen ging De Reu naar de stad om daar alles te beredderen. Met de laatste trein
kwam hij terug, triomfantelijk. Alles was in orde, hij had een garçon en een
kamermeisje omgekocht; gehoord, dat Irma en haar lief daar sedert enkele weken
dikwijls kwamen, meestal tussen zes en acht en steeds op dezelfde kamer, die vast
aan de heer verhuurd was; en onverwijld had De Reu voor één week, de kamer vlak
daarnaast gehuurd. Het afgesproken telefoonbericht met dokter Van der Muijt werd
overbodig en zou toch feitelijk ook te veel tijd vorderen; meneer Vitàl moest er maar
elke middag heenrijden, op zijn kamer zitten en er wachten tot de anderen daarnaast
kwamen, wat onvermijdelijk al heel spoedig gebeuren zou. Alles was er door het
kamermeisje en de kelner uitstekend op geregeld; een propje zat in 't sleutelgat van
de binnendeur tussen de twee vertrekken; hij had het er maar uit te nemen als zij
binnenkwamen en hij zou alles horen en zien...
- En ge zij nog altijd zeker da ze 't zij wel es en gien ander? vroeg meneer Vitàl
nog even twijfelend.
- O, absoluut! Zekerder dan oeit! bevestigde De Reu, over meneer Vitàls
twijfelvraag verwonderd.
Meneer Vitàl fronste de wenkbrauwen en staarde peinzend vóór zich uit. Een
vreemde werking begon in hem te ontstaan, de langzaam aangroeiende en stekende
prikkel van jaloezie, van spijt en toorn, waarvan hij, tot zijn eigen verbazing, in 't
eerste ogenblik niets had gevoeld. Hij dankte De Reu voor zijn moeite, trachtte hem
nu weer, zo spoedig mogelijk, weg te krijgen; en toen dit gelukt was, ging hij, in de
nachtelijke duisternis en kou, over zijn besneeuwde tuinpaden eindeloos heen en
weer lopen.
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Wie wist of zij het tòch wel geweest was en niet een andere die op haar leek? Hoe
gemakkelijk kon De Reu, die haar toch maar één keer, en dan nog in avondtoilet
gezien had, zich niet vergist hebben? Waarom ook zou ze 't doen? Zij had er immers
alle belang bij, hem, die nu zo rijk was, en van wie ze zoveel kreeg, getrouw te
blijven. Waarom dan toch? Uit louter valsheid, slechtheid, depravatie? - Of uit
liefde?... Een nieuwe, grote, sterke liefde! Meer en meer ging hij twijfelen; en met
die twijfel kwam weer de vage hoop dat het alles maar waan en vergissing was. Die
twijfel en onzekerheid werden hem onuitstaanbaar en vurig verlangde hij naar de
volgende dag. Al zijn eerste kalmte was opeens verdwenen, veranderd in een jagende,
kwellende woeling, die hem geen ogenblik met rust meer liet. De ganse nacht kon
hij niet slapen en van in de vroege ochtend liet hij De Reu weer halen om met hem
naar de stad te rijden en samen die kamer te gaan zien. 't Idee dat hij nu zelf en heel
alleen, met die omgekochte kelner en de kamermeid, de knoeierij verder zou moeten
klaarspelen, was hem zó ondraaglijk dat hij 't nog maar liever alles op zijn beloop
liet. Maar De Reu vroeg alweer niets beter dan zich nog intiemer in dat vieze zaakje
te mogen mengen; en samen vertrokken zij in de namiddag, omstreeks vier uur, met
meneer Vitàls automobiel naar de stad.
Nauwelijks waren zij op de door De Reu gehuurde kamer of de omgekochte kelner
klopte aan en kwam hun deftig-mysterieus meedelen, dat de kamer daarnaast die
middag weer voor het verliefde paar in orde was gebracht.
Meneer Vitàl werd bleek. Zou het dan tóch waar zijn? Zou zij er werkelijk komen,
zij, Irma, zijn maîtresse, met een andere man! Het leek hem eensklaps iets monstrueus,
iets onmogelijks, iets dat niet kòn gebeuren. Maar de kelner ging naar de binnendeur,
peuterde iets uit 't sleutelgat, wenkte stil meneer Vitàl bij zich. Meneer Vitàl naderde,
boog voorover, zag, door het gaatje, in de kamer daarnaast, een bed met wit behang
en witte sprei. Werktuiglijk knikte hij met het hoofd, richtte zich op, ging van de
deur weg. De kelner stopte 't propje weer in 't sleutelgat en verdween geluidloos. 't Es goed, 'k zal hier wachten, zei meneer Vitàl tot De
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Reu, met schor-hikkende stem.
De Reu knikte goedkeurend en ging insgelijks weg. Hij zou beneden, in 't café,
de couranten lezen en er blijven tot Meneer Vitàl terugkwam.
Meneer Vitàl, alleen in de kamer, ging werktuiglijk voor een van de ramen staan,
die uitzicht hadden op het stationsplein. Van tussen de half weggeschoven gordijnen
zag hij de gewone drukte van rijtuigen en reizigers om 't stationsgebouw en 't rijtje
vrouwen op 't trottoir onder de marquise, die er met brede manden vol sinaasappelen
en koekjes te koop zaten. Hij hoorde ook 't geschreeuw van de courantenventers, die
met de wapperende bladen in hun handen de haastig aankomende reizigers tegemoet
liepen. Maar 't warde en draaide en gonsde alles dooreen in zijn suizend hoofd en
vóór zijn schemerende ogen. Niets was helder, alles ruiste, wemelde en bruiste; en
alleen zijn hart voelde hij haastiggelijkmatig tikken in steeds sneller gejaagde cadans,
met duidelijk voelbare, korte, vlugge bonsjes, als een niet te stillen, sarrend
mekaniekwerk. Soms stond hij enkele minuten als versuft te soezen, dof-starend in
de grijze schemering, die zich van lieverlede in 't verschiet doorspikkelde met lange
risten twinkelende lichtjes; en plotseling schrikte hij dan op, menend dat hij iets
gehoord had in de kamer daarnaast, scherp luisterend, in strak-gespannen houding
naar het sleutelgat, waaruit hij 't propje even wegnam, gebogen. Maar telkens was 't
een loos alarm en de tijd verliep, het werd al laat, weldra gans donker; en in langzaam
kalmerende stemming begon hij meer en meer te denken en te hopen dat er niets
gebeuren zou en ook opnieuw te twijfelen of er vroeger wel ooit iets gebeurd was,
toen hij plotseling, heel héél duidelijk, en zonder de minste twijfel ditmaal, de
kamerdeur daarnaast hoorde opengaan, een lichtsprank door het sleutelgat zag
glimmen en een stem hoorde, háár stem, die luid en vrolijk iets uitgalmde, dat hij
niet dadelijk verstond.
't Was of hij eensklaps blind en doof werd. Hij wankelde, hield even zuchtend,
met dichte ogen, zijn beide handen om de leuning van een stoel geklemd. Maar met
wilskrachtige inspanning richtte hij zich weer op, schoof de stoel weg, hurkte bij de
tussendeur neer, haalde met bibberende, zwak-
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ke vingers, 't propje uit het sleutelgat en keek.
Hij zag niets meer dan het onderste van twee donkere benen, en twee voeten met
glimmende, verlakte laarzen, naast de neerhangende plooien van een schelrode, hem
welbekende japon. Dat alles stond daar een ogenblik onbeweeglijk, in de helder
verlichte kamer, als 't ware niet behorend bij levende personen; maar eensklaps
plooiden zich die benen, terwijl de japon in rimpels scheen te zinken; en, zich dieper
buigend, zag hij ook de twee busten en de twee gezichten, die elkaar hartstochtelijk
zoenden, zijlings neergebogen op de sponderand van 't bed. Haar stem klonk even
op, in zoengesmoor dof giechelend; en plotseling was het hem te moede alsof het
rood van haar japon vloeiend en dampend bloed werd: hij schokte overeind, bonsde
met zijn beide vuisten op de tussendeur, schreeuwde, als gek, niet meer wetend wat
hij deed, zo hard hij kon:
- Schei uit! smeerlappen! schurken! Schei uit! Schei uit! Hij hoorde een gil, een
dof gestommel, 't gejoel als van een vlucht. Maar hijzelf gilde, stootte en bonsde nu
aldoor als een krankzinnige, steeds wilder en steeds harder, beukend op de deur tot
deze eindelijk inkraakte en hij binnen in de kamer stormde, vliegend als een dolle
stier naar 't bed, dat hij knarsetandend uit elkaar rukte.
Vlugge stappen kwamen door de gangen aangehold, angststemmen weerklonken,
twee, drie kamermeisjes en kelners rukten met geweld naar binnen, grepen meneer
Vitàl bij 't lijf en hielden hem onder bedwang, terwijl gezagvoerend een heer optrad,
lijkbleek, bevend van woede, de ogen fonkelend, de stem hees-krijsend, met hikkende
stoten:
- M'sieu!... Qui êtes-vous?... Tenez-le, vous autres!... Ne le lâchez pas!... Louis...
allez chercher le commissaire de police!...
Meneer Vitàl, als 't ware eensklaps verlamd, maakte geen beweging, uitte geen
klank meer. Hij stond daar, verwilderd, met bloedende handen, te hijgen, als begreep
hij zelf niet, wat met hem gebeurd was. Hij wilde spreken en kon niet; hij wrong zich
om aan de knelling van de kelners te ontkomen; maar De Reu, die het spektakel van
beneen gehoord had en terstond naar boven was gehold, drong driftig door
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de schaar bedienden, nam meneer Vitàl bij de arm en wenkte de directeur van 't hotel
met zich mee om uitleggingen te geven.
- Allez! zond deze, plotseling gekalmeerd, met een gebiedend, kort gebaar, kelners
en kamermeiden weg.
Hij volgde, 't gezicht weer streng en deftig, ondoordringbaar, meneer Vitàl en De
Reu in de kamer en deed de deur op slot.
In dof gegiechel en gestommel liepen kelners en kamermeisjes door de plotseling
weer stil geworden gangen uit elkaar.
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VIII
De lente zou weldra opnieuw geboren worden...
Nog geen knopje botte aan de kale bomen, maar in de lucht kwam al een nieuwe,
frisse helderheid en ruimte en de allereerste vogel - de lijster - zong van de ochtend
tot de avond, zwart eenzaam stipje in de zwarte, naakte takken, haar kort en helder
liedje, dat galmde als een steeds herhaald geroep, alsof het wakker vogeltje reeds in
de verre verte iets zag en voelde, dat nog geen ander levend wezen zien of voelen
kon, en daarover luid zijn jubelende blijheid verkondigde.
Het beekje, hoog gezwollen door de dooi, rolde weer zwaar bruisend dikke, blonde
kolken en in de tuin bloeiden de twee eerste, jonge voorjaarsbloempjes: 't
miserie-bloempje, één en al paarsroze kleine trosjes zonder één groen blaadje op zijn
dunne twijgjes, en 't sneeuwklokje, doorschijnend wit opgeschoten als een ijsbloempje,
met het nauwelijks zichtbaar oranje hart diep in zijn kelkje, zo teer en broos tussen
al zijn dichtgeschaarde, rechtopstaande, groene bladstengels, die het, als met een
levende en wakende heg, tegen kou en wind schenen te beschermen.
Meneer Vitàl, vereenzaamd op 't 'kasteelken', kwam niet meer uit. Hij schaamde
zich; hij had behoefte aan afzondering, aan zelfbespiegeling. Hij had zichzelf terug
te vinden, zijn leven te veranderen. Hij had zichzelf van ondergang te redden.
Nu, in de eenzaamheid en stilte van zijn als 't ware herboren bestaan, was hij gelijk
een langzaam herstellende, die een zware ziekte had doorworsteld; en midden in de
zacht-lavende frisheid en kalmte van de herlevende natuur, leek hem de herinnering
aan de wilde scène in 't hotel een nachtmerrie, een aanval van tijdelijke waanzin. 't
Was uit hem opgestormd, ontembaar, omdat een vijand hem iets roofde
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dat het zijne was; het was geweest alsof men uit zijn eigen lijf eensklaps met ruw
geweld het innigste en kostbaarste dat hij bezat wegrukte. Maar nu,... nu het voorbij
was, voelde hij zich klein en schaamde hij zich. Nu was het uit, voor goed en altijd
uit, gelukkig nog vóór het te laat was. Nu voelde hij, als een weldaad, de stille
zaligheid van de verlossing; nu kon een heel nieuw leven weer voor hem beginnen.
Van Irma had hij niets meer gehoord en hij was ook wel gerust en veilig, dat zij hem
nu niet meer plagen zou. De Reu, de medeplichtige getuige van het akelig spektakel,
had hij niet terug willen zien en ook van al die andere dorpsheren was hij vervreemd.
Nooit meer kwam hij in de vaste herbergen waar hij hen ontmoeten zou; nooit meer
vertoonde hij zich in 't dorp en aan de meiden had hij last gegeven niemand te
ontvangen. Stelselmatig vermeed hij alles wat hem aan 't verleden kon herinneren.
Hij leefde in afwachting... in afwachting van... hij wist niet wat nu verder komen
zou. Hij dacht aan allerlei: zijn studies hervatten, iets ondernemen, algemene kennis
opdoen, reizen. Maar voorlopig deed hij niets. Hij genoot van zijn rust, van zijn
verlossing, van zijn vrede. Hij ging zijn pachters bezoeken, sprak over hun en zijn
belangen, aanhoorde klachten en wensen. Doch wat hem 't meest nu aantrok waren
lange, eenzame tochten met zijn automobiel, tochten door heel landelijk Vlaanderen,
van oost naar west, van noord naar zuid. Wat was het schoon zijn land, in eerste,
tere, lente-herleving! Wat was het rijk in zijn afwisselende, steeds zo zachte lijnen
en schakeringen, met over alles heen iets blonds en wazigs, dat als de atmosfeer van
de streek zelf was, en dat hij overal terugvond! Het waren fijne, fijne schilderijen,
de ene na de andere. Soms hield hij zijn wagen stil en deed de motor zwijgen, om in
volle rust te kijken, te luisteren en te genieten. Het waren vergezichten, zacht golvende
landouwen, hier bruin, daar groen, teer-doezelig wegdeinend in blauwachtige
doorschijnendheid, naar vage bomenlijnen aan de horizon, waaronder dorpjes
glinsterden met witte geveltjes en rode daakjes in de zoete, lauwe zon. Alom was
rustige bedrijvigheid op 't stille land: donkere mensen - silhouetten spittend-gebogen
naar de grond; ploegen en paar-
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den statig drijvend naar 't verschiet door vet- en malsglimmende voren; en lange rijen
wiedsters, als neergestreken zwermen grote vogels, zingend in het jonge koren, onder
het etherisch mee-orgelend koor van de leeuwerikjes, die overal, als in een
oneindigheid van teer-harmonische ritmen, hingen te trilwieken, hoog in de
zoetgeurende, wazig blauwe ruimte. Dat was de volle heerlijkheid en zaligheid, waar
de wakkere lijstertjes al zo lang en onvermoeid met heldere kelen van gejubeld
hadden en in zijn fris-herboren leven luisterde meneer Vitàl er nu ook vol ontroering
naar, als naar de zoete openbaringsstemmen van zijn eigen herschapen toekomst.
Het groeide alles om hem heen tot lenteherleving, steeds milder en rijker, iedere dag
vol van nieuwe en verrassende ontdekkingen. De oude boomgaarden begonnen te
bloeien, zo heerlijk rein-wit en roze, als geurende wolken van pracht om de verweerde
gebouwen; heesters, linden en popels trilden en glinsterden met al hun tere,
doorschijnend groene blaadjes; de witte en gouden sterretjes van madeliefjes en van
leeuwetand doorpoeierden het jeugdig, malse gras; en op een lauwe avond hoorde
meneer Vitàl weer in zijn tuin de romantische tonen van de pas gekomen nachtegaal.
Met innige ontroering bleef hij naar het onzichtbare zangertje luisteren. Zo kwam
het elke lente weer, met zoveel andere vogels, vaste boden van de zoete
voorjaarsheerlijkheid en liefde. De zware bomen stonden onbeweeglijk in hun donker
geheim, het beekje neuriede heel zacht zijn vooisje en tegen het nog heldere westen,
laag over de horizon tussen de zwarte kruinen, hing Venus eenzaam in haar diamanten
schitterpracht.
Meneer Vitàl zuchtte. Voor 't eerst sinds zijn herleving, voelde hij weer vage
weemoed in zijn eenzaamheid. Voor 't eerst had hij kwellende behoefte aan
mededeling van gevoel met wie hem kon begrijpen. Maar wie? - Hij kende niemand
hier die met hem voelen en genieten kon.
Hij werd zich nu ook wel bewust, dat zijn gewilde en halsstarrige afzondering van
alles wat om hem heen bewoog en leefde slechts een overgangsperiode was, die hij
niet lang vol zou kunnen houden. De atmosfeer van zijn omgeving werkte
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toch, zijns ondanks, met geheime macht op hem in. Hij voelde zich meer en meer,
door hij wist niet welke magnetische kracht, tot het omringende leven aangetrokken;
de eenzaamheid begon weer zwaar te drukken, de zachte rust ontaardde
langzamerhand in een zoekende gejaagdheid, die hem elk ogenblik naar buiten dreef;
en 't was bijna met een gevoel van verlichting, dat hij eindelijk, op een van zijn
zwervende namiddagtochten in het veld, van ver dokter Van der Muijt, flinkstappend
en stokzwaaiend, naar hem toe zag komen.
Zodra de dokter hem ontwaarde, keerde hij zich grappig om, alsof hij voor de
onverwachte ontmoeting vluchten wou. Toen kwam hij weer op meneer Vitàl af,
sloeg met overdreven verbazing de armen in de hoogte en riep, eensklaps pal
stilhoudend:
- Dreum ik niet? Es 't wèl menier Vitàl die 'k zie? Jongen, jongen, 'k miende da
ge deud woart of da ge te minsten aan 't ander einde van de weireld zat?
Meneer Vitàl glimlachte zwakjes:
- 't Es woar; 'k hè 'n beetse lijk ne kluizenoare geleefd, moar 'k ha euk nog al 't ien
en 't ander in orde te brijngen.
- La femme?... Affaire de femme? schertste de dokter.
Meneer Vitàl kreeg een kleur als vuur. Zou die lamme De Reu dan tòch gepraat
hebben? Wantrouwig-gegeneerd keek hij de grappige dokter aan; maar deze
insinueerde toch niet verder. Hij drukte hartelijk meneer Vitàl de hand, blij hem terug
te zien; en, half ondeugend nog, maar met een ondertoon van ernst in 't vrolijk
oppervlakkige van zijn woorden:
- Tuttuttut! Ge zoedt moeten treiwen; faudrait vous marier, mon cher. Es da nou
'n leven veur azeu ne rijke jonkman op ne scheunen buiten heul alliene! C'est la
saison des amours! Tout pousse, tout fleurit! Heur ne kier hoe scheune dat de
veugelkens zijngen! Allons voyons, zoek ou ne kier 'n firm, scheun vreiwemeins uit.
Est-ce que mademoi-selle de Saint-Valéry ne vous tente pas encore?
Mademoiselle de Saint-Valéry... Ook aan haar had meneer Vitàl de laatste tijd niet
meer gedacht. En nu, onder de half grappige, half ernstige woorden van de dokter
kwam haar beeld opeens weer helder vóór zijn geest gerezen, als een
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liefelijk symbool van troost en hoop in de toekomst.
Het was eensklaps een vreemde gewaarwording in hem, 't idee leek hem zo gek
niet meer, het scheen hem nu, dat ze veel dichter tot hem stond, in een voor hem niet
langer ontoegankelijke wereld. Hij glimlachte en schudde 't hoofd om aan de dokter
zijn schielijke emotie niet te laten merken, en antwoordde slechts met een grapje op
't gezegde, stil hopend in zichzelf dat de dokter nu nog verder over 't onderwerp zou
doorgaan.
Maar de dokter was alweer met andere dingen bezig. Hij uitte de klachten van al
die overige heren omdat zij meneer Vitàl nooit meer zagen. Iedere avond zaten zij
vruchteloos in hun vaste herbergen op zijn komst te hopen en te wachten; en er was
reeds tweemaal handboogschieting geweest, gevolgd van souper, waar zijn plaats
ook telkens open was gebleven. Die heren wisten niet meer wat ze daarvan moesten
denken. Was meneer Vitàl dan boos op hen? Had iemand hem onbewust iets miszeid
of misdaan?
- Volstrekt niet, antwoordde meneer Vitàl. En hij beloofde dat hij spoedig weer
eens komen zou.
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IX
Mademoiselle de Saint-Valéry...! Het huwelijk, het innig samen-voelen-en-genieten
van 's werelds schoonheid en geluk, in de gezellige vertrouwelijkheid van het
familieleven! Hij dacht daar over na en 't idee vervulde en bekoorde hem. Neen, het
leven, zoals hij het thans leidde, dat wás geen leven! Het kon zo heel anders, zoveel
rijker en mooier worden; maar dan ook alleen door de vrouw. Mademoiselle de
Saint-Valéry, ja, die was wellicht de enige, neen, die wás stellig hier, in zijn dorpse
omgeving, voor hem de enige geschikte vrouw. Al het overige was er zo plomp, zo
boers. Een meisje uit de stad, ja, dat kon ook, maar zou die aan het buitenleven
wennen? Hij dacht aan steedse meisjes, die hij kende, maar hij voelde niets, voor
geen enkele; en telkens, onverjaagbaar, als 't ware fataal, kwam het beeld van
mademoiselle de Saint-Valéry zich aan hem opdringen. Zou hij toch reeds verliefd
op haar zijn vóór hij 't zelf vermoedde? Hij dacht aan haar, alleen aan haar, en 't werd
bij hem een gewoonte, bijna een obsessie, steeds aan haar te denken. Zij verenigde
zich vaag voor hem met ieder plan der toekomst, met ieder heimelijk verlangen, met
ieder stil verwacht en onbekend geluk, dat nog voor hem in het verschiet kon liggen.
Zij werd iets van het héél teer ideale in zijn leven, het ideaal zelf, het mooie en
verhevene, de poëzie des levens, het gedroomde; dat wat zo moeilijk te bereiken,
maar zo volzalig om te bezitten was.
Doch hoe zou hij tot haar komen, hoe zou hij ooit met haar kunnen spreken, hoe
zou hij haar ooit kunnen zeggen en vragen, dàt wat toch gezegd en gevraagd moest
worden. Hij wist het niet en zag er ook geen kans toe. Zij leefde toch feitelijk in een
andere sfeer waar hij geen toegang had en ook geen middel zag om toegelaten te
worden. Had hij maar
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een aanleiding, een gelegenheid; was hij maar even in de plaats van die dokter Van
der Muijt, die steeds onder een of ander voorwendsel op het kasteel kon en mocht
komen; was hij zelfs, voor een ogenblik, veel minder nog: een postbode, een
jachtbewaker, een tuinman, een knecht, 't kon hem niet schelen wat, maar één van
haar omgeving, die noodzakelijkerwijze met haar in aanraking moest of kon of mocht
komen!... Maar hij was, helaas, niets van dat al en geen enkele weg stond voor hem
open!
Die bijna onoverkomelijke hinderpaal kwelde en prikkelde hem, deed hem steeds
inniger, als naar iets héél kostbaars, verlangen naar wat zo menig ander die er toch
niets om gaven, dagelijks te beurt viel. Hij folterde zijn geest om iets te vinden, hij
dacht onmogelijke, romantische avonturen uit: een ongeluk met haar paard en rijtuig,
een aanranding van schurken langs de weg; en hij eensklaps als held en redder
toesnellend, voor haar levensgevaarlijk gewond, door haar op het kasteel verpleegd
en na genezing met haar trouwend. Ja, zo ging het wel in ridderavontuurlijke romans;
en in een soort van waan-donquichottisme reed hij er soms op uit, als zou hij mogelijk
zulk een wonderavontuur ontmoeten; maar in de nuchtere werkelijkheid was 't zo
helemaal anders, altijd zo praktisch en gewoon, en juist dat praktische en gewone
was en bleef voor hem zo moeilijk te vinden. Wat zou hij doen? Dokter Van der
Muijt in de arm nemen? Neen; hij voelde instinctmatig dat 't niet deugde. Waaròm
had hij niet kunnen verklaren, maar hij voelde 't, héél sterk; een innerlijke stem zei
het hem. Maar wat dan anders? Schrijven! dat was 't enige.
Haar schrijven! Ja, dat middel was afdoende. Maar die sprong leek hem nu ineens
te bruusk, te groot. Hij zou zichzelf in een ongunstige positie stellen. Hoe kon ze
plotseling, zonder enige voorbereiding, zoiets verwachten? Ze zou ontzettend verbaasd
zijn, boos misschien, over zijn ongemotiveerd durven. Neen; er moest iets aan
voorafgaan, een band, een schakel, een aanleiding-gevende gebeurtenis, hoe klein
en onbeduidend ook; iets, enfin, dat zijn waagstuk enigszins rechtvaardigde. En
trouwens, moest hij zelf niet, bij ietwat nadere kennismaking, ondervinden of hij wel
genoeg van
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haar hield om haar ten huwelijk te vragen?
Dat iets, die ontbrekende schakel, die voorbereidende gebeurtenis, zonder welke
niets gedaan kon worden, ging hij eindelijk, na veel wikken en wegen en bij gebrek
aan betere gelegenheid, zoeken op de enige plaats, waar het voor hem wellicht te
vinden was: 's zondags, tijdens de hoogmis, in de kerk. Daar kon hij haar althans
zien; en wie weet of niet de ogen zouden uitdrukken wat de mond niet zeggen mocht!
Doch neen: ook dàt viel tegen. Hij zag haar wel zitten, naast haar oom en tante en
naar hartelust kon hij haar stil en van ver bewonderen, doch daarbij bleef het ook.
Zij waagde slechts zelden een banale, verstrooide blik in zijn richting en en telkens
ontroerde 't hem zó, dat hij er dadelijk, door iets sterker dan zijn wil gedwongen, zijn
eigen ogen als in verbijstering voor neersloeg en afwendde.
Hij voelde wel dat hij ook op die manier niet verder komen zou en al die
hindernissen prikkelden en zweepten zijn hartstocht van lieverlede uitermate. Nu
hoefde hij althans niet meer te twijfelen, of hij op haar verliefd was: hij was volkomen,
diep en smartelijk verliefd. Zij was met hem, zij vulde zijn ganse gedachte, van de
ochtend tot de avond, in zijn huis, in zijn tuin, gedurende zijn wandelingen in het
veld. Haar lenige gestalte, haar fijn profiel, haar mooie blonde haren, heel haar
elegante, ietwat tengere verschijning zweefde onophoudelijk vóór zijn geest en hij
voelde soms tintelingen van begeerte in zijn armen om haar op zijn hart te drukken,
terwijl zijn lippen kussen fluisterden. Dan schrikte hij, als uit een droom ontwaakt,
in plotseling helder bewustzijn van 't enorm verschil van hun gevoelens: hij reeds
zo volkomen aangegrepen en zij zo kalm-onverschillig nog, in het geheel niets
vermoedend van alles wat zo diep en zo onstuimig in hem woelde. Wat zal ze verbaasd
opkijken, dacht hij, wanneer ze zo eensklaps en onverwacht mijn liefdesverklaring
ontvangt!

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

378

X
Het stond vast: hij zou haar schrijven! Dat was de enige oplossing. Maar hoe en wat,
daarover zat hij nog lange dagen te peinzen en te tobben. Ook daarvoor voelde hij
weer pijnlijk 't gemis van de verbindende schakel! Hij kon toch niet uit de lucht
komen vallen met de rauwe declaratie: ik heb u lief en vraag u ten huwelijk! Maar
hoe anders? Wàt moest hij vragen en hoe moest hij 't vragen?
Hij ging aan zijn schrijftafel zitten en probeerde kladjes op te stellen:
Mademoiselle,
Cette lettre, que vous êtes bien loin d'attendre, ne manquera pas de vous plonger dans
un profond étonnement...
Hij staakte, las over, halfluid, schudde 't hoofd. Dat begin bevredigde hem niet. Het
was banaal, versleten, het zei niets. Hij kraste de potloodregels weg, lei denkend,
met gefronste wenkbrauwen van inspanning, de hand op zijn voorhoofd en begon
opnieuw, helemaal anders:
Mademoiselle,
Je prends la respectueuse liberté de vous adresser une lettre, laquelle, je n'en doute
pas, ne manquera pas de vous plonger dans un profond...
Gesard schudde hij weer het hoofd, klakte 't potlood op zijn tafel. Malligheid, die
‘respectueuse liberté’. Zo schreef een ambtenaar aan zijn minister. En waarom moest
dat vervelende ‘plonger dans un profond étonnement’ daar nu ook
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telkens bijkomen. Het maakte hem kwaad, hij grijnsde naar de nietszeggende woorden,
verkreukelde 't papier en gooide 't in de prullemand. Kon hij dan niet op een
eenvoudige en waardige wijze uitdrukken wat hij te zeggen had?
Hij nam een ander vel, fronste met nog sterker inspanning, bijtend op zijn tanden,
de wenkbrauwen samen en begon voor de derde maal, nu heel anders:
Mademoiselle,
Vous sentirez-vous offensée par cette missive inattendue, expression vibrante d'un
coeur...
Haastig doorstreepte hij ‘vibrante d'un coeur’ en zette in de plaats:
sincère et profonde, d'un sentiment que j'essaie en vain, et depuis longtemps, de
refouler dans le secret de mon coeur.
Dat was beter. Plotseling voelde hij zich op dreef en nu kwamen de juiste en waardige
woorden als vanzelf in harmonieuze cadans naar hem toe gevloeid. Het kostte geen
de minste moeite meer, het zong in hem, zuiver en heerlijk, het borrelde op als uit
een heldere bron, het uitte zich zoals hij 't zou gesproken hebben, vol tedere ontroering
en vol eerbied, schoon en gaaf, in de enige ware, kalme, deftige woorden, die alleen
zijn diep gevoel konden vertolken. Wat er nu verder ook van kwam, voor zulk een
brief hoefde hij zich later nooit te schamen. Zij kon hem van de hand wijzen;
minachten, nooit.
Hij las zijn brief een paar keer over, wijzigde enkele woorden, herlas hem nog en
nóg, leerde hem van buiten. 't Was goed; zo kon het en zo moest het. Hij ging ermee
naar bed, sliep ermee in, ontwaakte ermee, las hem een zoveelste maal, schreef hem
over, vouwde hem in de enveloppe. Geen aarzeling nu meer, geen verder overwegen.
Hij plakte er de zegel op, ging er zelf mee naar het postkantoor en wierp hem in de
bus. Hij hoorde hem langs de zinken wanden naar beneden schuiven en in de diepte
dof neervallen, als een wie-
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kende vogel, die plotseling in zijn vlucht gestremd wordt.
- Voilà; le sort en est jeté, murmelde hij in zichzelf.
En zonder omzien liep hij met flinke stap weer naar huis.
De ganse namiddag ging hij uit automobielen. Hij vloog door heerlijk
lente-Vlaanderen, door de groeiende en bloeiende velden, door de wit-en-rood
glinsterende dorpjes, langs bossen, weiden en rivieren, tot het donker avond was. De
laatste post had nog geen antwoord gebracht. Dat kon ook niet. Misschien de volgende
ochtend. Misschien ook dan nog niet. De ganse nacht hoorde hij, dicht bij zijn
halfopen raam, 't romantisch galmen van de nachtegaal en diep in de tuin het zachtjes
suizelen in ondertoon van 't beekje. Tegen de ochtend sliep hij in.
Hij sliep, als in vergetelheid van alles, zijn loom-vermoeide slaap, toen hij
eensklaps, door getik op zijn deur werd wakker geschrikt. Hij opende zijn ogen, zag
't volle zonlicht van een prachtdag door het grijze weefsel van de neergelaten
gordijnen, sprong uit zijn bed en riep:
- Ja; wat is er?
- Nen brief, meniere, die ge zoedt moeten aftiekenen, hoorde hij Netjes stem.
Hij opende de deur op een kiertje, ontving de brief en 't bulletijntje, tekende af en
deed de deur weer dicht.
Hij kon slechts met moeite ademhalen en 't schemerde vóór zijn ogen. Zijn hart
bonsde op tot in zijn keel.
Hij scheurde de omslag, ontvouwde de brief, zag eerst een klein, blauw kroontje
boven een gecompliceerd wapen in de bovenlinkerhoek.
Toen zag hij ook de enkele, korte regels van het fijn geschrift; en las:
Monsieur,
Votre lettre inattendue, que ma nièce m'a aussitôt remise, a provoqué le plus grand
étonnement. Je vous prie poliment, monsieur, mais aussi avec instance, de ne plus
renouveler une tentative, que pour cette fois, nous voulons bien considérer comme
non-avenue. Je crois être en droit d'ajouter, monsieur, que rien dans nos agissements
envers vous, que

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

381
nous connaissons à peine de vue, n'a pu être de nature à vous engager dans la voie
où vous vous êtes fourvoyé.
Veuillez croire, monsieur, à l'expression de mes sentiments distingués.
Jean-Ghislain de Preudhomme d'Ailly baron van den Born de Wellin
Heel stil en kalm legde meneer Vitàl het kort, open briefje op zijn bed en ging naar
de ramen, waarvan hij de gordijnen ophaalde. Het zonnelicht stroomde als een
weeldevloed naar binnen en daarbuiten jubelde de hele tuin van schitterende bloemen
en zingende vogels.
Hij ging naar zijn wastafel en keek zich in de spiegel aan.
Hij zag bleek, doodsbleek. Hij plonsde zijn hoofd in 't water en bette zich
overvloedig. Onder het afdrogen keek hij werktuiglijk naar de klok. Tien uur. Hij
voelde eensklaps als een flauwte in zijn benen, terwijl zijn handen zenuwachtig
begonnen te beven.
- Wat is dát nu? murmelde hij dof, even op de rand van zijn bed neerzittend. Maar
't was niets. Hij stond al dadelijk weer op en kleedde zich haastig verder aan.
- C'est fini! fini! fini! herhaalde hij driemaal, met sissende stem en op elkaar
geklemde tanden.
En plotseling kreeg zijn gezicht iets hards, iets stugs, iets bitters, alsof hij bijten
wou.
Hij keek nog even naar de handtekening en een schimpende lach verwrong zijn
bleke lippen:
- Al die namen, al die voorname namen voor één enkele meneer; een hele familie
zou er goed mee zijn! Murmelde hij nijdig.
Hij gaf een vloek, kreukte de brief tot een prop in zijn zak en spoedde zich naar
beneden om te ontbijten...
In de zonnige bloementuin jubelden en zongen om het hardst de vogeltjes...
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XI
De vlijmende diepte van de wond zou nooit iemand te weten komen. Meneer Vitàl
omsloot zich eensklaps als met een pantser van hardheid en stugheid, dat voortaan
alles zou verbergen wat in de geheimenis van zijn wezen omging.
Hij zat alleen in zijn ruime eetkamer. De plaats die hij voor haar, in zijn
hersenschimmige illusie, had bestemd, zou nu altijd onbezet blijven; en daar waar
zij had moeten zitten, zag hij, ietwat hoger, tegen de muur, het spotgezicht van
Nonkelken, dat meewarig-schimpend op hem scheen neer te kijken. Aan het onzinnig
waagstuk van zulk een krenkende vernedering zou het oud viveurtje zich zeker nooit
blootgesteld hebben. Daarvoor voelde hij te sterk de nodige minachting voor de
vrouw. Boerin of barones, 't was hem altijd net eender geweest; de ene kon hem niets
meer geven dan de ander; en recht op zijn doel was hij steeds afgegaan, daar waar
hij het bereiken kon. ‘L'alcool et Flavie!’ dacht plotseling meneer Vitàl, in sceptische
verbittering, door al zijn toorn en teleurstelling heen, dát was Nonkelkens levensleus
geweest; en, al had hij zichzelf ook door de drank veel kwaad gedaan, door de vrouw
tenminste had hij nooit geleden.
Hij haalde de brief verfomfaaid uit zijn zak, ontkreukelde hem en las hem nog
eens over. De toon ervan, dat beslist uit de hoogte afwijzen van het oud baronnetje,
zodat er zelfs geen ogenblik kwestie kon zijn geweest van zijn aanzoek in ernstige
overweging te nemen; 't bewustzijn van de sociale afstand, die daar plotseling, zo
ruw en breed, als van hoog tot laag was afgemeten, hij kon 't niet uitstaan, het deed
hem van vernedering en woede knarsetanden, al zijn diep gekrenkte trots en
eigenwaarde stoven er onstuimig tegenop, gemengd ook met een ziedende toorn
tegen zichzelf, omdat
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hij zo onbesuisd en nutteloos die smadelijke teleurstelling was tegemoet gelopen.
Wat voor 'n verwaand idee moest zo'n prul-baronnetje met lange naam, onbenullig
dorpsburge-meestertje, dan toch wel koesteren van zichzelf, om iemand van zijn
stand zo maar te durven behandelen! En wat moest zijzelf, die fameuze jonkvrouw,
'n preuts laatdunkend wezen zijn, om zijn waardige brief door een ander, en dan nog
wel op zùlk een manier, te laten beantwoorden! Was dat niet hoogst onkies? Was
dat geen lafheid, geen verraad? Of had ze soms iets gehoord van zijn vroegere
connectie met Irma? Maar ook dit was geen reden. Wie had er niet eens in zijn leven
een verdachte connectie gehad? Ach, zijn brief, zijn mooie, waardige, gevoelvolle
brief, waarin hij zichzelf zo onbevangen, zo eerlijk en geheel en al, met volle ziel,
voor de eerste maal in zijn leven had gegeven! Hij schudde 't hoofd en schaamde,
schaamde zich. Niets had zij ervan gevoeld; niets, niets! Geen trilling, geen schim
van emotie, zelfs geen medelijden; niets, niets! En dàt was voor hem de schrijnendste
van alle smarten en vernederingen. Zo'n brief toch was een ander antwoord waard.
Na zulk een diep trillende ontboezeming van zijn innigste en mooiste gevoelens, had
hij ten minste wel recht op een woord van waardering, van achting, van troost.
Hij stond van tafel op, en ging, als iedere ochtend, wandelen in zijn tuin. Gejaagd
liep hij er rond, knagend aan zijn kwellende gedachten, meer en meer toornig en
verbitterd, naarmate de schrijning van zijn leed, als een traag werkend vergif, tot in
de diepste vezels van zijn ziel doordrong. Tweemaal nu, kort op elkaar, was hij door
vrouwen bedrogen en teleurgesteld; maar dit zou ook de laatste maal zijn. Onstuimiger
ziedde de gekrenkte trots in hem op. Met een breed, afwijzend gebaar schrapte hij
de vrouwen uit zijn verder leven. Weer dacht hij aan Nonkelken en aan zijn
prak-tisch-sceptische minachting voor alle vrouwen. Zó moest het zijn; dàt was het
enige, het ware! De vrouw beschouwd als een noodzakelijk euvel, waar de man,
jammer genoeg, behoefte aan had; maar dat hij zich ook voor geld kon kopen, zoals
men kleren, eten, drinken koopt: ‘L'alcool et Flavie!’ Niet de moeite waard om er
een traan om te stor-
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ten. Minachting in plaats van aanbidding, geld voor liefde; nu eens deze en dan weer
gene; om de beurt la brune, la blonde et la noire; en na betaling weg, geen verdere
plichtplegingen, verantwoordelijkheid of lasten: alles, álles weg en vergeten, in volle,
losse onafhankelijkheid van verder leven.
Hij kwam terug aan huis, zag in 't voorbijgaan zijn chauffeurtje de automobiel
schoonmaken, besloot opeens de ganse dag weer uit te rijden. Waarheen wist hij niet
en 't kon hem ook niet schelen, als hij maar weg was, de vrije ruimte in. Hij zei aan
Mietje, die dat steeds heel naar vond, dat hij niet thuis zou dineren, maakte zich klaar
en reed spoedig heen. Hij voelde een sterke lust om eens goed uit te spatten; en
plotseling een van die dorpsheren ziende, de jonge Taghon, die al van in de vroegte
de herbergen aan 't aflopen was, hield hij in en riep hem toe:
- Rijdt-e mee?
- Woar noartoe? vroeg de jonge brouwer, klaar om in 't Huis van Commercie
binnen te gaan.
- Woar da ge wilt! Ne kier fijn goan dineren!
Het rood-opgezwollen gezicht van de jeugdige drinkebroer ontlook onder een
verraste glimlach.
- Wel 'k hè nogal goeste! zei hij na een korte aarzeling.
- Allo dan, stap moar in.
- Joa moar, 'k 'n ben d'r nie op geklied en thuis moên ze 't toch euk weten!
- Tuttuttut! Kom moar mee lijk of ge zijt en zend iemand noar huis om te zeggen
da ge wig zijt.
Taghon vloog 't Huis van Commercie binnen, stuurde een jongetje met de
boodschap naar zijn ouders, kwam weer naar buiten en stapte in de wagen.
Snorrend reden zij weg. Meneer Vitàl vroeg zich even af waarom hij juist die
jonge drinkebroer meenam. Hij wist het zelf niet en 't kon hem ook niet schelen: de
behoefte iemand te hebben, gelijk wie, om mee te fuiven.
- Wilt-e soms ienige kalanten onderwig bezoeken, 't es gelijk woar, we zillen d'r
noartoe rijen! zei meneer Vitàl.
De jonge Taghons ogen glinsterden:
- O, joa ik, zille, as 't ou niet te veel moeite 'n es. Pepá zal
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kontent zijn.
Zij snorden! Al spoedig kwamen zij op een klein gehucht, waar Taghon van ver
een herbergje aanduidde, dat eenzaam bij een trosje hoge bomen met de witte
puntgevel naar de weg toe stond. Een mooie oude linde overschaduwde het
voorpleintje en boven de portaaldeur hing het uithangbord, met gele letters op een
helgroen plankje:
In de Groene Linde
bij P E T R U S P E E T E R S
Verkoop men drank

Meneer Vitàl hield zijn wagen stil en zij stapten uit.
- D'r es hier 'n scheun meiske, zille, fluisterde Taghon, terwijl zij, dwars over het
pleintje, naar de glazen portaaldeur gingen.
- Es 't woar! zei meneer Vitàl, - we zillen ze trekteren.
Zij traden binnen; en 't eerste wat meneer Vitàl zag, was een werkelijk knap uitziend
jong boerinnetje, komend door een binnendeur in 't leeg, ietwat somber en koel
gelagkamertje. Zij was flink-middelmatig van gestalte, rond en poezelig zonder dik
te zijn en had heel eigenaardige lichtblauwe ogen in een fris-roze gelaat, onder
weelderige, licht krullende, donkerbruine haren. Haar boezem was zacht-rond doch
niet te zwaar en zij hield zich recht en fiks, ferm op haar stevige benen met fijne
enkels en kleine voetjes geplant.
- Ha, dag Eleken, hoe goat 't er mee? vroeg familiaar de jonge Taghon.
- Goed, anwoordde zij: en meteen straalden haar ogen en ontblootten zich haar
mooie, schitterend witte tanden onder een beminnelijke glimlach. Toen keek ze naar
meneer Vitàl en groette hem, met weer tot ernst geplooid gezicht, een beetje
gegeneerd.
- Qu' is ce que vous prenez, mesieu Vitàl? vroeg Taghon, in tamelijk plomp Frans.
- Comme vous voulez,... une petite goutte.
- Wilt-ons elk n'n dreupel geên, Eleken, ves van 't vat? bestelde Taghon.
Het meisje nam een fles en huppelde ermee naar de kelder.
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- Hewèl, hoe vindt-e ze? vroeg fluisterend Taghon.
- 'n Scheun meisken, zei meneer Vitàl met overtuiging.
- Heur ouwste zuster, die gestorven es, was nóg scheunder, verzekerde Taghon.
En, tot het meisje, die met de halfvolle fles uit de donkere kelder weer te voorschijn
kwam:
- Ge lig mee den thuiswacht, geleuf ik, Eleken?
- Thuiswacht en gienen thuiswacht, lachte zij met haar stralende ogen; - voader
en moeder zijn noar de lochtijnk.
- Goan vrijen? gekscheerde Taghon.
- Joa, om ulder k'nijnen de kost te zoeken, schertste zij tegen.
Zij schonk de borrels uit en bracht ze op een presenteerblad, eerst bij meneer Vitàl.
- As 't ou blieft, meniere, zei ze, met schielijk weer ernstig gezichtje.
- Neemt-e gij euk nie 'n dreupelken van 't ien of 't ander, mijn zoetekind? verzocht
hij vleierig.
Met een stralende glimlach en een kleur die heel haar gelaat als 't ware verlichtte,
keek zij hem aan.
- Ba joa ik, meniere, as 't ou b'lieft, 'n dreupelken zoeten, antwoordde zij. Zij ging
het bij de schenktafel halen, rode krieksap, en kwam met hem en met Taghon
aanklinken:
- Santus, menier, op ou gezondheid. Zet ulder 'n beetsen. Zij namen plaats.
- Kent-e gij dien hiere, Eleken? vroeg Taghon naar meneer Vitàl wijzend.
- Es da meniere nie van 't kastielken? vroeg zij twijfelend.
- Joa 't; hoe vindt 'm?
- O, gien dwoaze loeder, zij je nie beschoamd! riep ze familiaar zich boos gebarend
en haar hand uitslaand als om een klap te geven.
Taghon trok het hoofd in zijn schouders, maar hij kreeg tóch een klap en greep
meteen haar slaande hand tussen de zijne vast:
- Haha! Nou hè 'k ou! Nou hè 'k ou! En ge'n kom nie los ier da ge mij 'n totse
geeft!
- Wel 'k zoe nog liever! gilde ze, half boos, half lachend, zich wringend.
Maar Taghon liet niet los en riep opnieuw:
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- Aan mij of aan menier Vitàl! Ge meug kiezen! Moar 't ien of 't ander!
- Ha moar ge zij gij zot, vandoage, geleuf ik! schaterde zij, vruchteloos pogend
aan zijn knelling te ontsnappen.
Plotseling stond meneer Vitàl overeind.
- Mijn zoetekind, geef het aan mij, om verlost te worden, glimlachte hij.
- Bravo! juichte Taghon, haar meteen loslatend. Doch schuchter en beschaamd
trok ze zich achteruit.
- Oo! Dat 'n es nie scheune! klaagde meneer Vitàl.
- Belofte es schuld! Belofte es schuld! gilde Taghon.
- Mag ik het ou dan geven as-e gij nie'n wilt? fleemde meneer Vitàl van lieverlede
door haar frisse bekoring opgewekt en een stapje in haar richting wagend.
- Ha moar meniere toch! schuchterde zij, eensklaps kersrood, met neergeslagen
ogen.
't Was als een zoete wraak over zijn bittere vernedering. Hij lei haar een hand om
het middel en haalde haar zo naar zich zich toe, eerst zacht; plotseling vurig prangend
met zijn beide armen; en zijn lippen vonden haar halfopen mond met frisse tanden,
terwijl zijn ogen zich werktuiglijk, als onder neerduwende vingers, in de hartstocht
van het zoenen sloten.
- Hola! Hola! Hola! riep Taghon verbaasd.
Meneer Vitàl liet haar los. Hij stond daar even als bedwelmd. Nog nooit had hij
zo'n zoen gegeven of ontvangen, zo fris en zo gezond! Dat was de kus van een heerlijk
natuurkind, zonder enige gemaaktheid of aanstellerij, zoals hij gans vanzelf, als een
rijpe, sappige vrucht, op de lippen van de eerste mensen was geboren. Het deed hem
eensklaps pijn door de tegenstelling met zijn knagend leed van 't ogenblik en een
bittere plooi kwam om zijn mond. Het meisje merkte het en keek verwonderd en
bijna teleurgesteld op. Maar hij bedwong zich. Zij was zo lief en aardig; hij streek
de hand over zijn ogen als om er een schim van duizeling te verjagen en glimlachte
met een zucht:
- O, wat 'n zoalig totsen! 'k Weinste da ge 't mij weregaf! Zij schaterlachte om zijn
grapje, opnieuw geheel tevreden en keek hem met haar glinsterende ogen aan. Die
ogen vol bekoring straalden vreemd-verleidend, lichtblauw met bruine
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stippeltjes doorspikkeld, als twee vogel-eitjes, onder lange, donkere wimpers en
sierlijk gebogen zwarte wenkbrauwen.
- Elle est bien jolie! zei meneer Vitàl in 't Frans tegen Taghon, denkend dat ze 't
niet verstond. Maar ze verstond het best, ze was in 't klooster op de Franse school
geweest en nog verleidelijker deed ze haar ogen glinsteren. Toen bestelde Taghon
twee verse borrels en ook een ‘kriekske’ voor haar en na nog een praatje stonden zij
op en stegen weer in hun ‘vuurduvel’, zoals Eleken meneer Vitàls automobiel noemde.
- Wilt-e meerijen? riep Taghon, zich omkerend tot het portaal, waar ze lief
glimlachend naar hun aftocht stond te kijken.
Maar reeds had meneer Vitàl in gang gezet en weg waren ze, op zoek naar andere
avonturen.
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XII
Meneer Vitàls leven werd onstuimig wild en ongebonden. Rust kende hij niet meer.
Zodra hij niet meer in een roes van beweging was, kwam hem weer de onverduwbare
prikkel van de geleden vernedering kwellen. Dat was iets onverjaagbaars, dat bleef
als een karbonkel in hem branden, altijd wakend, altijd knagend, altijd klaar om
plotseling in woeste vlammen op te laaien. 't Was als een nachtmerrie die op hem
drukte; het deed hem telkens als hij eraan dacht, het rood der schaamte op de wangen
komen; het deed hem knarsetanden van verbittering en spijt; het deed hem vluchten,
om 't even waar, in toorn en wanhoop, als werd hij door een vijand, die hem nooit
meer los zou laten, achternagezeten.
En boven alles deed het hem de eenzaamheid verafschuwen. 't Was hem nu eender
wie, als hij maar iemand op zijn doelloze, gejaagde tochten mee kon krijgen. Nu
eens De Reu, een ander maal Taghon, dan weer dokter Van der Muijt of een van die
andere heren; en als hij niemand vond ging hij maar naar de herbergen en wachtte
tot er iemand kwam. Zij reden uit en hij trakteerde. Met alles, zolang en zo veel als
de anderen er maar lust in hadden, trakteerde hij; en zelf dronk hij nu ook stevig mee,
eerst om zich te verdoven, weldra uit smaak en uit gewoonte.
Het duurde niet lang of zij hadden, met hun drieën of vieren, hun vaste dagelijkse
uitgangen, telkens weer naar andere dorpen en gehuchten in 't omliggende. Doch
waar meneer Vitàl nu elke dag bijna geregeld kwam, en al zijn tochten, hoe ver en
wijd ook uit elkaar gelegen, hetzij alleen of in gezelschap van de anderen, regelmatig
eindigde, dat was bij 't schone meiske in De Groene Linde.
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De kus, die eerste fris-gezonde kus van het natuurkind, zoals hij haar nu noemde,
had hij in al zijn smart toch niet kunnen vergeten. Het was geen liefde, alleen maar
welbehagen in haar bekoorlijke verschijning, in haar bloeiende gezondheid, in haar
onopgesmukte bevalligheid, in 't echt natuurlijke van heel haar wezen. Er ging voor
hem als een troostende poëzie van haar uit, het was een balsem op zijn wonde en een
toevlucht in zijn opgejaagde leven.
Haar te zien met de frisse kleur van haar blozende wangen, met de stralende
glimlach van haar lichte ogen en de schittering van haar witte tanden was hem al
voldoende. 't Was als een lafenis, hij vroeg niets meer, hij voelde zelfs, instinctmatig,
dat het zou minder worden indien hij meer verlangde. Want wat hem 't meest bekoorde
was haar vol vertrouwen, een vertrouwen waarin zich bij haar van lieverlede enige
verwondering en wellicht ook teleurstelling mengde, juist omdat hij met zo weinig
tevreden was, omdat hij nooit iets anders scheen te verlangen dan haar louter
tegenwoordigheid, zonder meer. Het was en bleef een idylle, een lavende, verreinende
frisheid, een bijna romantisch minnarijtje, waar hij meer en meer aan hechtte, naarmate
hij zag en voelde dat het bij haar langzaam aan ernst werd. Voor het eerst in zijn
leven voelde hij een jonge mooie vrouw werkelijk op hem verliefd worden; en dat
gans nieuw en onbekend bewustzijn was voor hem iets zo teers en zo bekoorlijks;
het gaf hem, voor de eerste maal sinds hij met vrouwen omging, zulk een sereen
genot van momentane rust en vrede, dat hij alles vreesde en vermeed wat het had
kunnen schenden en de uiting van zijn eigen hartstocht steeds bedwong om niet nog
eens weer de mindere te worden.
Daarom nam hij telkens ook zo graag een van die heren mee. Hun hinderende
tegenwoordigheid was als de wakende waarborg van zijn ongeschonden, fris genot.
Maar niet steeds gelukte 't hem een van hen mee te krijgen; en, daar hij haar tóch
wilde zien, daar het langzamerhand een behoefte van zijn leven was geworden haar
nu dagelijks te zien, werd zijn sterk voornemen om, door geen toegeven aan zijn
hartstocht, steeds haar meerdere te blijven, wel eens op een zware proef gesteld. Dan
vond hij haar soms alleen in het
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herbergje; alleen of met haar ouders, wat bijna 't zelfde was; want niet zo gauw had
hij, volgens eenmaal aangenomen gewoonte, vader Peutrus en moeder Lie getrakteerd,
of zij lieten hem met Eleken alleen, als in geheime medeplichtigheid met zijn en haar
verondersteld verlangen. Toen brandde de herinnering aan haar eerste, frisse kus
weer op zijn lippen: hij trok haar op zijn bevende knieën, omprangde haar in zijn
beide strengelende armen en zoende weer zijn heerlijk en gezond natuurkind, met
onstuimige, ontembare hartstocht. Zij sloot haar ogen, legde tederlijk haar mollige
armen om zijn hals en liet hem in stille verrukking begaan. Zij zuchtte van geluk.
Alleen toen hij, zichzelf niet meer bezittend, nog méér wilde, werd zij eensklaps
tegenstribberig en angstig, weerde hem af en wilde weg, fluisterend dat 't niet mocht
en dat vader of moeder elk ogenblik konden terugkomen.
Daar had hij al de lang gevreesde en vermeden nederlaag! De rollen waren
plotseling omgekeerd; hij, nu, was de zwakste en zij de sterkere. Tot zover mocht
het en verder niet. Zij zegevierde, en al zijn sterke voornemens van weken en maanden
her lagen als een broos en zwak, met zoveel moeite opgewerkt gebouwtje, tot een
puinhoop, in elkaar gestort. Hij verbeet zijn ergernis en zijn spijt, verwenste zijn
onverbeterlijke zwakheid en onhandigheid, beraamde andere middelen, stugge
plannen, om te herwinnen wat hij door zijn eigen schuld verloren had. Het duurde
trouwens niet lang meer of hij moest zichzelf wel bekennen, dat hij beslist de mindere
werd in die uitputtende strijd. Zijn idyllische berusting had niet langer vat op haar;
zij wist nu al te goed wat hij begeerde en hoe het overige niets dan schijn en leugen
was; en telkens nu, wanneer hij zich weer aan romantische stemmingen waagde,
onthaalde zij hem op koele, spottende, verwijderende onverschilligheid. Hij kon
weldra niet langer twijfelen: alweer was de kans definitief voor hem verkeken, alweer
was hij het slachtoffer; zelfs de reine bloem van de schuldeloze idyllische liefde was
onherstelbaar in zijn droeve, ongelukkige hand geknakt en verwelkt.
Hij nam een kras besluit. Hij zou haar verlaten, haar nooit meer zien, weer zijn
wild en ongebonden leven botvieren!
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Het kon hem niet meer schelen; hij voelde zich geheel verloren; niets en niemand
wilde van hem weten: en aangezien zelfs het mooiste en het reinste laag en lelijk
werd zodra hij het aanraakte, zou hij maar blindelings, hals over kop, in het lage
neerdompelen, slampampen, drinken, zwieren; en als hij vrouwen nodig had zou hij
voor geld er kopen, de laagste en de gemeenste, daar waar ze te vinden waren.
Acht dagen hield hij 't vol; acht dagen van onuitstaanbare leegheid, kwelling en
verveling, waarin al zijn vroeger vrouwenleed: Irma, mademoiselle de Saint-Valéry
- vooral mademoiselle de Saint-Valéry - met een gevoel van vlijmende vernedering
hem folteren kwam. Toen kon hij 't niet langer meer uithouden en op een middag
ging hij terug naar De Groene Linde.
Twee veekopers met lange, blauwe kielen en bruine, knob-belige stokken zaten
in het landelijk herbergje. Zij waren halfdronken en maakten er schel lawaai. Eleken
stond achter de schenktafel bezig met glazen spoelen en vader Peutrus hield de kerels
aan de praat.
Meneer Vitàl groette, gewoon, alsof er niets gebeurd was, keek even met gefronste
wenkbrauwen naar de lawaaiende veekerels en bestelde een borrel.
Eleken kwam het hem op een presenteerblad brengen. Hij nam het glaasje met
bevende vingers en keek haar strak aan. De uitdrukking van haar gelaat was koel en
ondoordringbaar. Geen schijnbare spijt over zijn lange afwezigheid, geen klacht,
noch verwijt, geen emotie van vreugd hem terug te zien. Hij kon die stugge koelheid,
zo verschillend van hun vroegere ontmoetingen en zo gewild onnatuurlijk, niet
verkroppen en schimplachte bitter, halfluid, in 't schreeuwen van de veekopers:
- 't 'n Kan ou nie schelen, geleuf ik, da ge mij wereziet?
- 'k 'n Hè ou nie gevroagd om wig te blijven, antwoordde zij eenvoudig, met matte
stem, het afsijpelend presenteerblad naar omlaag gekeerd, de blik ten gronde, de
linkerhand even op het tafeltje, waaraan hij zat, geleund.
Plotseling, greep hij die hand, en drukte ze vurig, met tranen in zijn ogen.
- Eleken, azeu 'n kan ik nie blijve leven, zuchtte hij. - Iest
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zagt-e mij zeu geiren; en nou... nou...
Zij zei geen woord, bleef stug en onbeweeglijk, als wachtend, met een soort
wantrouwen, op wat verder komen zou. Maar hijzelf wachtte op háár antwoord; en
eindelijk zei ze, kort, stroef, schouderophalend:
- Woarom wilt g' euk altijd dijngen die nie meugelijk 'n zijn?
Hij bleef het antwoord even schuldig. 't Wàs zo, zij had gelijk; hij had dingen
gewild, of liever, getracht... en toch, 't was als vanzelf gekomen,... alsof 't zo moest,...
alsof 't niet anders kon,... en opeens was ze daarom stroef en onhandelbaar geworden,
en niet alleen had ze geweigerd wat hij in zijn misschien tè onstuimige hartstocht
verlangde, maar nooit meer was ze daarna geweest als vroeger en dát was nu juist
wat hij niet begreep en haar zo kwalijk nam.
- Woarom 'n zij-je dan nie mier lijk in 't begin? klaagde hij met gepijnigd gezicht
in 't schriller opgalmend lawaai van de halfdronken beestenkopers.
- 't Es te gevoarlijk geworden, meesmuilde zij. - 'k Ben schouw da ge mij zoedt
ongelukkig moaken en mij dan loate leupen. En euk, voegde zij er weer
schokschouderend bij, - 't en gijnk nie mier lijk vroeger, 't was veranderd.
Ja, dát was het, hij voelde 't ook wel. 't Was of er nu een afgrond tussen hen lag.
Hij begreep dat zij in een kringetje ronddraaiden zonder uitkomst en het geschreeuw
van die twee dronken kerels stoorde zo. Wat trof het ook ongelukkig dat ze juist nu
daar waren en niet weggingen! Hij kon er zijn gedachten niet meer bijhouden; het
gonsde en ruiste alles door elkaar in zijn hoofd en weer voelde hij met krenkende
spijt dat zij hem volkomen de baas was. De verhoudingen waren totaal omgekeerd,
nu was hij de meest verliefde en zij de koelst en kloekst beredeneerde en dat was
háár kracht en zijn zwakheid. Zijn acht dagen lang van haar wegblijven had niets
geholpen; wel integendeel: want hij was toch tot haar teruggekomen en nu begreep
zij ook heel goed dat hij niet langer buiten haar kon. Eindelijk antwoordde hij
flauw-stamelend, zonder overtuiging:
- Doar 'n es gien kwestie van, van ou ongelukkig te moaken! Woarom zoe 'k ou
ongelukkig moaken? 'k Zie ou
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doarveuren veel te geirne.
Misnoegd trok zij haar hand terug.
- Da ge mij oprecht geirne zag ge zoedt mee mij treiwen, zei ze plotseling, kortaf.
En meteen was ze weg, naar het tafeltje van de drinkebroers, waar heftig om drank
werd gevraagd.
Meneer Vitàl zat eensklaps stil, heel stil. 't Was een gevoel of er koud water over
hem was heengevloeid. Nu was 't gezegd en nu begreep hij, nu was het hem ineens
héél duidelijk hoe alles in elkaar zat. En meteen begreep hij dat het dàt was, of uit.
Hij dronk zijn borrel leeg en keek werktuiglijk op zijn horloge. Eleken, achter haar
schenktafel, gluurde hem tersluiks, met stuurse ogen, aan. Zijn wenkbrauwen trokken
zich samen, hij zat daar even in diepzinnig peinzen. Toen stak hij een sigaar op en
bestelde een verse borrel. Sprakeloos kwam ze hem die brengen, als aan een
onbekende; sprakeloos, met een vlugge, koude blik op hem, ging ze weer heen. 't
Was dàt, of vijandschap, hij voelde 't wel. Maar dàt beviel hem geenszins, daar had
hij helemaal niet aan gedacht. En plotseling kreeg hij de indruk dat hij zich nu,
omgekeerd, nagenoeg in 't zelfde geval bevond tegenover Eleken, als mademoiselle
de Saint-Valéry ten opzichte van hem. 't Herdenken aan die naam deed hem weer
scherp zijn leed en zijn vernedering voelen. Het verkoelde nog zijn idyllische liefde
voor 't natuurkind en hij zag zijn vergissing even helder in. Neen, neen, dat niet. Zó
diep was hij nog niet gedaald. Er zou nog heel wat moeten gebeuren vóór hij daartoe
overging. Maar uit was het intussen ook alweer met déze illusie en gans ontmoedigd
stond hij op.
Ziende dat hij weg wou, kwam zij dadelijk naar hem toe.
- Goa-je nòù al wig? vroeg ze teleurgesteld.
- Joa ik, antwoordde hij dof, neerslachtig.
- En wannier zie 'k ou were? Goat 't nog ne kier acht doagen moeten duren?
Eensklaps voelde hij dat hij weer veld aan 't winnen was en dat het haar berouwde
zo hard voor hem te zijn geweest.
't Hangt ervan af, zei hij koel. - As ik nie vriendelijker ontvangen 'n worde 'n es 't
de moeite nie weird om nog were
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te komen.
Haar ogen werden zacht en 't kwam hem plotseling voor of er tranen in glommen.
Iets roerde even diep in hem, van medelijden. Zij was toch eigenlijk maar een arm,
zwak en ook eerlijk mooi meisje, die al haar hoop gevestigd had op een geluk dat
hij haar door zijn hofmakerij had voorgetoverd; en nu stond hij daar opeens tegenover
haar als de machtige, onrechtvaardige slechte rijkaard, die terugneemt wat hij bijna
plechtig reeds beloofd had. Hij voelde wroeging, doch bleef stug en hard, liet zich
door zijn meelijdende emotie niet vermurwen.
- Tot ziens, zei hij kortaf, en keerde zich om.
- Gee mij te minsten 'n hand? vroeg ze bijna klagend.
Hij gaf haar de hand, en drukte die meteen, eensklaps vurig, onweerstaanbaar,
terwijl hij haar vertederd aankeek.
Met een lief-strelende beweging neeg haar fris gezichtje schuins naar hem toe.
Het schokte en bonsde in zijn hart, hij voelde al zijn krachten weifelen, het werd hem
weer te sterk en een zware zucht, als een gekreun van smart, steeg uit zijn binnenste.
Zij stonden half buiten in 't portaal en de brullende veekerels zouden wel niets
merken. Hij trok haar, plots zenuw-achtig-bevend naar zich toe, en drukte een zoen,
een wild-hartstochtelijke brandzoen op haar frisse lippen. Beider ogen sloten zich,
terwijl de lief de door hun lichaam stroomde...
- Tot morgen? vroeg ze, zacht-fluisterend, hem weer loslatend.
- Tot morgen.
Hij was bedwelmd, hij zag noch hoorde meer, hij deed zijn motor snorren, wipte
in de wagen en reed weg.
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XIII
Die heren wisten 't nu. Al lang hadden ze 't zien aankomen, doch nu leed het geen
twijfel meer: meneer Vitàl was dodelijk verliefd op het schoon Eleken uit de De
Groene Linde. Zij zaten in d'Ope van Vrede en spraken erover, zonder eind.
- Hoe es 't toch meugelijk, veur azeu ne rijke jongen en mee zuk 'n educoassie!
zei de oude heer Taghon.
Dokter Van der Muijt schudde bedenkelijk het hoofd.
- 't Es spijtig, 't es spijtig, jammerde hij. - Il aurait dû épouser mademoiselle de
Saint-Valéry.
- Bah, bah, goesting es keup en geld en goed 'n moet toch nie gewegen worden!
meende de jonge Taghon, die in de grond heel trots was omdat meneer Vitàl door
zijn toedoen met Eleken in kennis was gekomen.
- As er hij moar nie mee 'n treiwt! vreesde mijnheer De Reu.
Doch daar waren die heren minder bang voor. 't Was enkel tijdpassering, hij deed
eenvoudig zoals Nonkelken zijn leven lang gedaan had: de knappe herbergmeisjes
nalopen. Van Eleken zou hij wel naar een ander gaan, en dan weer naar een ander,
en dan nog en zo voort, precies gelijk Nonkelken enfin. Maar hij begon wel wat veel
te drinken, meende dokter Van der Muijt, en altijd, áltijd die jenever! In zover mocht
hij wel oppassen dat hij Nonkelken niet ál te trouw navolgde.
De jonge Taghon deed een verhaal. Een dag of wat geleden was hij in De Groene
Linde geweest en had er natuurlijk, zoals altijd nu, meneer Vitàl gevonden. En voor
het eerst sinds al de tijd dat hij meneer Vitàl kende, had hij hem dronken gezien,
dronken, stomdronken! Er was zeker ruzie geweest, want Eleken stond met tranen
in haar ogen achter de
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schenktafel en meneer Vitàl was zó kwaad, dat hij geen enkel woord met haar wilde
spreken. Hij zat maar onophoudelijk borrels op borrels te drinken en toen Eleken
hem eindelijk smeekte nu liever een glas bier te nemen, was hij woedend
opgesprongen en had vader Peutrus laten roepen, op bitsige toon aan de oude man
vragend of die het goedkeurde, dat zijn dochter hem drank in hun herberg weigerde.
Natuurlijk had vader Peutrus zijn dochter geducht ongelijk gegeven en daarop was
meneer Vitàl zó aan 't drinken gegaan, dat hij weldra van zijn stoel niet meer op kon.
Onmogelijk kon hij in die toestand zelf met zijn automobiel naar huis rijden en
moeder Lie was op 't ‘kasteelken’ het chauffeurtje ter hulp komen halen.
- L'alcóóól et Flavie! orakelde spotlachend dokter Van der Muijt.
De ontvanger De Reu zat met flikkerende ogen rusteloos op zijn stoel te draaien.
Tot nog toe had hij bij die heren geen woord over meneer Vitàls vroegere connectie
en het geweldig spektakel met Irma in het hotel durven reppen; maar nu de jonge
Taghon zich zo weinig geneerde, werd de verzoeking hem eensklaps te machtig en
in één adem vertelde hij van 't begin tot het einde de hele historie.
- Allons donc! riepen dokter Van der Muijt en die andere heren, haast ongelovig
van verbazing.
- 't Es bijkans nog irger dan Nonkelken! zei de oude Taghon.
- Et une femme, mon cher! Un chic! Une toilette! 't Was wat anders dan Eleken,
zille! juichte De Reu, door de herinnering nog verlekkerd.
- Ha, dien deugniet! Wie zoedt er hem da toegeven, hè? Hij kon doar almets zitten
of hij gien drei 'n kon tellen, glimlachte dokter Van der Muijt.
En zij gingen daarop door, ondervroegen De Reu tot in de kleinste details, telkens
proestlachend en genietend, zich nauwelijks inhoudend voor Sietje, die, schijnbaar
druk bezig aan haar naaimachine, zonder twijfel ieder mogelijk woord zat op te
vangen.
Enige dagen verliepen. Die heren hadden het onder elkaar hoe langer hoe drukker
over de vrijage van meneer Vitàl met
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Eleken, maar zodra hij in hun midden kwam spraken zij natuurlijk over heel andere
dingen en hielden zich of zij er niets van afwisten. Zij zaten als gewoonlijk naast
hem aan het tafeltje, babbelden, dronken, rookten, speelden kaart; maar eensklaps,
op een avond, kwam de jonge Taghon als een rukwind in d'Ope van Vrede gevlogen,
keek even, als wantrouwig, vlug in 't ronde en gilde 't er dan opgewonden uit, waar
al die heren het hoorden:
- Wilt-e nou ne kier wa weten! Iets da ge nie 'n zilt geleuven!... Menier Vitàl goa
mee Eleken treiwen!
- Hè? Watte? riep dokter Van der Muijt half van zijn stoel opspringend, terwijl al
de anderen doodstil en als verstomd bleven zitten.
- Dat hij mee Eleken goat treiwen! herhaalde Taghon met nadruk, de ogen rond
en strak van overtuiging.
- O gie farceur! lachte Van der Muijt.
Maar de jonge Taghon werd onmiddellijk nog driftiger opgewonden en haast boos.
- Moar 't es zéker, zeg ik ulder; 'k weet het van voader Peutrus zelve! gilde hij.
Die heren, die aan 't spelen waren, legden hun kaarten neer en Sietje, 't
herbergmeisje, hield bij haar naaimachine op de handen en de voeten te bewegen.
- Ach tuttuttut! Ge zij bezig mee ons veur de zot 't houên! riep dokter Van der
Muijt eensklaps, als verontwaardigd, zijn kaarten weer opnemend.
De jonge Taghon keerde zich met een bruuske ruk naar de deur, als om ineens
weer weg te gaan. Maar plotseling bedacht hij zich, kwam naar de dokter toe, strekte
de hand uit en schreeuwde:
- Gewed? Veur al da ge wilt? Twintig tegen ien?
Een schielijke stilte, als van gewichtige, benauwde ernst, viel even weer in de
stom-roerloze gelagkamer; en in die stilte ging de portaaldeur langzaam open en
meneer Vitàl trad binnen.
De jonge Taghon aarzelde geen ogenblik. Hij stapte recht op hem af, stak de hand
naar hem uit en zei:
- Proficiat, mesieu Vitàl.
Zouden ze 't nu geloven?
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Ze geloofden het, al kónden ze 't haast niet geloven! Ze zagen, als in gebaren van
onwezenlijkheid, als in een droom, meneer Vitàl Taghons hand drukken en hoorden
hem ‘merci’ antwoorden; en toen stonden zij ook allen op en drukten hem gewichtig
om de beurt de hand en wensten hem proficiat. Zelfs Sietje stond van haar naaitafel
op en kwam hem feliciteren. 't Was als een plechtigheid. Geen ogenblik werd er
geschertst, gelachen. Zij deden het allen in volkomen, bijna overdreven ernst; en ook
meneer Vitàl bleef absoluut kalm, ernstig, waardig zoals het hoorde bij het vast
genomen besluit van een zó gewichtige gebeurtenis. En niemand ging er ook verder
op in; dat was een afgedane zaak, waar niemand verder mee te maken had: hij ging
gewoon aan hun tafeltje zitten, bestelde een borrel, stak zijn lange herbergpijp op en
keek gewichtig naar het spel dat zij weer opgenomen hadden; en toen ook zijn beurt
kwam om mee te spelen schoof hij gewoon bij, kalm en deftig gehuld in een rookwolk,
de ogen bijna ernstig op zijn kaarten, net als iedere avond...
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XIV
Hij ging met zijn natuurkind trouwen...
Er was niets meer aan te doen; hij wilde haar, hij moest en zou haar hebben; en
toen ze zich beslist niet anders dan in 't huwelijk geven wou, vond hij daar eensklaps
iets reins in, iets eerlijks en verhevens, dat het fond van zijn enigszins romantisch
aangelegde natuur ontroerde en boeide.
Opeens was zijn besluit genomen. Zij hadden weer gekibbeld, altijd over dezelfde
kwestie; voor de zoveelste maal had ze 't hem herhaald: - Als ge mij hebben wilt
trouwt dan met mij, en plotseling, vóór hij zich als 't ware rekenschap kon geven van
de portee van zijn woorden, uitdagend, geprikkeld en gesard, had hij 't in een
instinctieve opwelling, met starre ogen van onwrikbare vastberadenheid, uitgeroepen:
- Hawèl, 'k zál mee ou treiwen!
Daarop was een grote, haast bang-benauwde stilte gevolgd. Stom van verbaasd
ongeloof staarde Eleken hem aan.
- Geleuft-e mij niet? vroeg hij met schitterende blik. Hij was doodsbleek en zijn
lippen beefden. Zij werd bijna bang voor hem.
- As ge 't woarlijk mient, aarzelde zij.
Vader Peutrus kwam binnen. Hij merkte hun benauwde ontroering en keek verlegen
op.
- Mag... mag ik het hem zeggen? stamelde Eleken.
- Natuurlijk, ge moet wel, antwoordde meneer Vitàl kort, beslist, vastberaden.
- Voader, zei Eleken met inspanning, zich tot de oude man wendend, - menier
Vitàl klapt van mee mij te treiwen.
Wijd gingen de bolle blauwe ogen van vader Peutrus open.
- Wa... wat zegt-e doàr? stotterde hij.
Starend keek meneer Vitàl hem aan en in de wilde verbou-
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wereerdheid van de lummel las hij als 't ware de bevestiging van zijn vrijwillige
maatschappelijke vernedering. Het was even iets onuitstaanbaar scherps en vlijmends,
dat ook plotseling weer de smart, hem door de weigering van mademoiselle de
Saint-Valéry veroorzaakt, vinnig deed herleven; maar hij keek naar het nu zo diepzalig
ontroerde, mooie, blozende Eleken en voelde onstuimig in zich trillen het groot,
vurig verlangen van al zijn steeds gedwarsboomde hartstochten. Het nevelde en
gloeide rood vóór zijn ogen, net als op die schrikkelijke middag, toen hij Irma in 't
hotel op heterdaad betrapt had; 't was of nu ook een vijand háár van hem zou kunnen
wegvoeren; maar dàt zou nooit gebeuren; hij nu, hij alleen was ditmaal heer en
meester over haar jeugd en haar schoonheid; en hij bekrachtigde haar mededeling
met een forse nadruk, de wenkbrauwen gefronst en de woorden beslist:
- 't Es lijk of ze zegt, boas Peutrus: 'k wil en 'k zal mee heur treiwen!
Baas Peutrus kon dat zo maar niet opeens in zich verwerken. 't Was hem te kras,
te overweldigend-machtig. Bevend liep hij naar buiten om moeder Lie te roepen,
terwijl Eleken, door haar emotie gebroken, in onstelpbare tranen van geluk uitbarstte.
In 't dorp was 't een weergaloze opschudding. De mensen liepen er als 't ware dol
van. Het nieuws breidde zich met ongelooflijke snelheid uit, het vloog door de straten,
het galmde in de huizen, het drong onmiddellijk tot in 't kasteelken, waar Mietje en
Netje het door het chauffeurtje vernamen.
Zij wisten allen sinds lang dat meneer Vitàl heel veel - veel te veel, helaas! zei 't
oude Mietje - in De Groene Linde zat; maar Mietje had in de tijd van Nonkelken nog
heel wat krassere toeren bijgewoond en zij haalde er maar zuchtend de schouders bij
op, klagend dat al het mansvolk precies gelijk was en denkend dat het wel, gelijk
destijds met Nonkelken, bij meneer Vitàl vanzelf zou luwen, als het eens ten hoogste
was gekomen. Ook trilde zij van verontwaardiging toen het chauffeurtje met zijn
ongelooflijk nieuws kwam aanzetten.
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Dat was niet waar, dat waren leugens, dat was onmogelijk, beweerde zij nijdig; en
zij dreigde het chauffeurtje met het ergste indien hij zoiets durfde voort te vertellen.
Maar zij ging even in een winkeltje en hoorde daar ook dadelijk die schandalige
geruchten over een familie die zij sinds zólang diende, dat zij er solidair en als 't ware
eigen mee geworden was; en haar ontzetting was zó hevig, dat zij onmiddellijk besloot
haar meester erover te spreken, zodra als hij terug zou komen.
Zij hoefde 't niet eens te vragen. Hijzelf kwam dadelijk naar haar toe en zei met
een ernstig gezicht:
- Mietje, 'k moe ou wa zeggen. 'k Ben van zin om te treiwen en 'k hope...
Zij liet hem de tijd niet uit te spreken. Zonder er meer van te horen viel zij hem
met ontsteld gezicht en opengeslagen armen in de rede:
- Ha moar menier Vitàl toch! Ha moar ge 'n zilt dà toch niet doen! Ha moar Hiere
Godheid menier Vitàl! Zij kòn niet verder, zij barstte plotseling in snikken uit en
sloeg met beide handen haar schort voor 't gezicht.
- Wa es dà nou, Mietje? zei hij streng.
- Ha moar menier Vitàl toch! Ha moar menier Vitàl toch! Mee azeu iene! Mee
azeu iene! snikte zij onbedaarlijk.
Verbaasd keek hij haar aan. Zij wist dus reeds! Maar zijn wenkbrauwen trokken
zich boos samen en zonder verdere uitleggingen:
- Mietje, zei hij zo kalm mogelijk, - dat 'n es gien reden om doarveuren te schriemen
en 'k hope wel da ge bij mij zil willen blijven...
Wanhopig en hartstochtelijk schudde zij het hoofd:
- O nie, menier, o, nie, nie bij azeu iene! Veur gien geld van de weireld!
- Mietje, ge 'n kent ze niet! riep hij bits; - en 'k verzoek ou in alle geval van d'r
noch goed noch kwoad van te zeggen! Nog wanhopiger viel Mietje aan 't schreien.
En voor het eerst in haar leven was ze tegenover haar meester ongehoorzaam. 't Was
haar te machtig, zij kon niet zwijgen.
- Doe lijk Nonkelken! snikte zij; stel ze kontent mee geld as er ne kleinen moe
komen! Moar 'n treiwt er toch nie
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mee, 'n doet de noame van ou scheune famielde toch die oniere nie aan!
- Zwijg, Mietje! gebood hij ruw, boos. En hij keerde zich om, terwijl de oude meid,
steeds snikkend, met het hoofd in haar schort naar de keuken terugstrompelde.
Enige dagen verliepen. Een zware droefheid drukte op het ‘kasteelken’. Ook Netje
had stil haar dienst opgezeid; en zwijgend, met roodgeweende ogen en neerslachtige
gezichten, bedienden beiden nu hun meester.
Meneer Vitàl was zenuwachtig opgewonden en gejaagd. Hij ging niet meer uit,
behalve naar De Groene Linde, waar hij met koortsachtige haast de laatste
toebereidselen bespoedigde. Zo gauw als het kon moest het nu maar gebeuren; de
geboden in de kerk en de huwelijksbelofte op 't gemeentehuis waren reeds
afgekondigd; en Eleken werd haast geen tijd gegund om voor een behoorlijke uitzet
te zorgen. Dat alles zou later wel komen: hoofdzaak was nu dat ze getrouwd waren,
om uit de strijd en de twijfel te zijn, om voor 't onoverkomelijke van 't volbrachte
feit te staan. Hij wilde niet langer folterend tobben en denken, niet langer aarzelen
noch talmen. Hij sloot zijn ogen voor de werkelijkheid en schudde de kwellende
gedachten uit zijn hoofd. Het moest er nu maar door, zo spoedig mogelijk, om
eindelijk rust en vrede te hebben.
De mensen in het dorp twijfelden nog tot het laatst, konden, wilden er niet aan
geloven. Allen dachten, evenals Mietje, dat meneer Vitàl zich te ver gewaagd had
met Eleken en dat hij toch ten slotte, zoals Nonkelken herhaaldelijk gedaan had, met
geld weer alles goed zou maken. Maar de tijd verliep, 't gezegeld papiertje van de
huwelijksaankondiging blééf hangen in 't gerasterd kastje buiten aan 't gemeentehuis
en de grote dag brak eindelijk aan.
Van in de vroege, stille, glanzende septemberochtend bulderden al in de verte de
kanonnen.
Meneer Vitàl had alles zo kalm mogelijk gewenst en daarom zou de
huwelijksplechtigheid ook zo vroeg mogelijk geschieden; maar hij kon toch niet
beletten dat de buurt, ginds aan De Groene Linde, luidruchtig feestvierde. Vader
Peutrus al-
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thans, zou geducht moeten trakteren.
Even vóór acht uur kwam vlug een dicht rijtuig het erf van 't ‘kasteelken’
opgereden. Daarin zaten vader Peutrus, moeder Lie en Eleken. 't Chauffeurtje liet
hen binnen. De vorige avond waren Mietje en Netje schreiend met pak en zak
vertrokken en een noodhulp was in huis. Stralend zag Eleken eruit, geheel in zwarte
zij gekleed, met wit-en-zwarte hoed en witte leren handschoenen. Het stond haar
niet en zij hield zich te stijf. Zij zag er veel aardiger uit in haar dagelijks japonnetje;
maar mooi was ze ondanks de hinderende, stijve kleren, stralend mooi van blozende
gezondheid, en meneer Vitàl zoende hartstochtelijk haar frisse, rode mond. Ook
vader Peutrus en moeder Lie waren heel in 't zwart gekleed: vader Peutrus met
dik-ronde rug in zijn spannende jas en met hangende armen; moeder Lie strak van
verbouwereerdheid, met gapende mond en donkere, bijna angstig om zich heen
loerende ogen, als een beest dat in een vreemde kooi zit. Zij gebruikten een haastig
ontbijt en stegen met meneer Vitàl in de landauer, die hen tussen een dubbele rij van
gapende nieuwsgierigen naar het gemeentehuis bracht.
Meneer Vitàl was hoogst zenuwachtig en had maar één grote, obsederende vrees:
dat het barontje, als burgemeester, de huwelijksplechtigheid zou voltrekken. Dat zou
voor hem de ergste vernedering wezen. Hij zag al in verbeelding de fijnsarcastische
silhouet van 't oud nobiljontje en hoorde hem minachtend, met bedekte spotternij,
in zijn gebrekkig Vlaams, de sacramentele vraag stellen:
- Meneer Vitàl Dubois, verklaart kij voor wettige huisvrouw te neem, mademoiselle
Elodie Peeters? Doch neen; gelukkig was hij er niet. Toen meneer Vitàl met Eleken
en haar ouders in de secretarie, waar het huwelijk zou voltrokken worden, binnentrad,
zag hij terstond, achter de grote, zwarte lessenaar, meneer Waelckens, de eerste
schepen, die als burgemeester zou fungeren. Hij verademde. Zijn twee getuigen: de
ontvanger De Reu en de jonge Taghon, stonden daar al te wachten; en uit de
herbergkamer tegenover de deur van de secretarie kwamen ook Elekens getuigen:
twee aanzienlijke boeren uit haar gehucht, te voorschijn.
De secretaris begon de voorlezing van de akte. Alles ging
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hoogst deftig en ernstig. Niemand glimlachte, niemand verroerde zich. Meneer Vitàl,
zeer bleek, hield strak zijn wenkbrauwen gefronst, starend naar de grond kijkend,
terwijl Eleken, naast hem, als een bloem zat te blozen. Buiten in de straat gonsde dof
rumoer, met af en toe gestamp van paardehoeven op de straatkeien. Twee
jongenskoppen verschenen plotseling achter de vensterramen, waar zij tegen
opgeklauterd waren, maar een dreigend gebaar van de veldwachter, die naast de
secretaris stond, deed ze spoedig weer verdwijnen.
De secretaris onderbrak even zijn eentonige voorlezing, meneer Waelckens stelde
de geijkte vragen, ouders en trouwers zeiden het verwachte ‘ja’ en heel gewoon, als
een alledaags gezegde, klonken de woorden die hen voor altijd aan elkaar verbonden:
- In name der Wet verklaar ik u door 't huwelijk verenigd. Ernstig, gewichtig,
werden met stille, matte stemmen, bescheiden gelukwensen geuit. Moeder Lie pinkte
eventjes een traan weg; meneer Waelckens keek aarzelend naar meneer Vitàl en daar
deze een beweging maakte stak hij hem feliciterend de hand toe en drukte daarna
ook de hand van Eleken en van haar ouders. Daarop kwamen ook de vier getuigen,
de secretaris en de veldwachter, handen drukken. De secretaris las het einde van de
akte voor en toen kwam uit de herbergkamer een dienstmeisje in een witte schort,
met een presenteerblad waarop een ontkurkte portfles stond, omringd van een aantal
volgeschonken glazen. Allen bedienden zich, klonken in stilte aan, en dronken.
Meneer Vitàl, Eleken, haar ouders en de getuigen namen om de beurt de pen en
tekenden de akte, moeder Lie en vader Peutrus langzaam en met grote inspanning.
Alles bleef hoogst ernstig en deftig. Geen lachje, geen enkel van de gewone, schouwe
grapjes werden gewaagd.
Toen zei meneer Vitàl enige woorden van dank en met Eleken aan de arm verliet
hij statig de secretarie en daalde de treden van de stoep af naar het rijtuig. Als in een
bontverwarde wemeling zag hij de ontelbare, nieuwsgierige gezichten van de op
elkaar gedrongen menigte. De ogen glommen van onverholen verbazing en
nieuwsgierigheid, de mon-
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den hingen gapend open en de gestalten stonden roerloosstijf gespannen, als versteend.
Haastig stapte hij met Eleken in, gevolgd door vader Peutrus en door moeder Lie.
De koetsier zweepte zijn paarden, en door de volle straat, waar voor ieder deurgat
weer dezelfde, als versteend gapende en starende nieuwsgierigen stonden, reden zij
naar de kerk. Wild gillend holde plotseling een hele bende jongens naast de wielen
mee. Heel in de verte, op het gehucht van De Groene Linde, bromden dof de
feestkanonnen.
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XV
Zij maakten slechts een korte huwelijksreis. Eleken had het verlangen te kennen
gegeven Brussel en Parijs [P'rijs, zoals ze 't noemde] te zien; en zij gingen eerst naar
Brussel en vandaar naar P'rijs.
Te Brussel voelde Eleken zich nog enigszins thuis, maar te P'rijs was ze volkomen
van streek.
- Ziet da ge mij hier nie allien 'n loat stoan! 'k En zoe noei mijne wig nie mier
vinden! riep ze telkens in voortdurende angst, op de hoeken van de straten, als een
klit aan zijn arm hangend. Al dat lawaai en gewoel overweldigde haar en gaf haar
hoofdpijn. Het vermoeide haar buitenmate en zij klaagde ook over pijn aan haar
voeten, die zwollen van steeds in die spannende schoenen over de harde stenen te
lopen.
Hij trachtte haar een beetje op te voeden, haar enig gemak van beweging en
manieren te leren.
- Houdt ou rechte! zei hij elk ogenblik. - Ge leup weer-omme gebogen. Woarom
doe-je datte! Thuis hieldt g' ou altijd zeu goed.
- 't Es die corsé, klaagde zij; - 'k en ben doar nie aan geweune.
- Kijk rond ou, zei hij. - Al die damen droagen toch corsets; en zie ne kier hoe
rechte da z'ulder houên.
En zij keek om zich heen, maar met ogen van bijna angstige verbouwereerdheid.
Zij zag die dames lopen, kaarsrecht, ruisend van zijde, met vlugge, flinke, klinkende
passen over het effen asfalt. De ogen keken brutaal, de gezichten en de haren waren
gepoeierd en geverfd; en enorme hoeden, met wapperende voiletten van de schelste
kleuren, stonden als gekoverdreven tooisels op hun hoofd.
- Ge 'n zoedt toch zeker nie willen da 'k er azèù uitzie! riep ze, verontwaardigd.
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Neen, dat wou hij zeker niet. Maar toch: 't gemak van bewegen, dàt wou hij wèl. Rechthouden, korte, vluggere passen, armen niet slap langs het lijf laten hangen,
herhaalde hij telkens. En hij bracht haar in grote magazijnen, waar hij haar nieuwe
kleren, mantels, hoeden, handschoenen, laarzen liet kopen. Ook het ondergoed moest
helemaal vernieuwd.
- Alles veel lichter, dunner, fijner, zei hij.
Aan table d'hôte durfde hij met haar nog niet komen. Zij gebruikten hun maaltijden
aan aparte tafeltjes in restaurants of, half uitgekleed, in sensueel verliefde intimiteit
op hun kamer, waar hij haar léérde eten.
- Niet slurpen! zei hij bij de soep. Bij 't vlees moest ze mes en vork juist anders
houden dan ze deed; en - nie smekken! en ou recht houên! ou recht houên! herhaalde
hij voortdurend weer.
Toch was hij niet ontevreden over haar vorderingen en ook zij voelde zich weldra,
na de eerste, vervelende lessen, prettiger gestemd en gans bereid haar
verfijnings-opvoeding te voltooien. Zij kreeg, vooral toen zij haar nieuwe japon een heel aardig en sober, donkergroen en -blauw geruit écossais van goed snit - en
haar nieuwe hoed had, een zekere, oppervlakkige élégance, waarbij haar fris-gezonde
kleur en haar mooie ogen zeer voordelig uitkwamen. Een paar keer werd zij, niet
zonder enige bewondering, door vreemden opgemerkt en daarbij voelde zich meneer
Vitàl heel trots. Nog wat geduld maar. Met zulk een fris-bekoorlijke schoonheid als
de hare kon ze, door beschaving en verfijning, verreweg de meesten overtreffen. Een
zoete wraak zou 't voor hem zijn, indien hij daarin slagen kon. Zij begon het verblijf
in Parijs heerlijk te vinden en sprak niet meer, als in de eerste dagen, van maar zo
gauw mogelijk naar het dorp terug te keren: wel integendeel.
- Zoe-je geleuven da 'k het al firm geweune ben in P'rijs! zei ze hem eens.
- Párijs, verbeterde hij kalm.
- Párijs, herhaalde ze gedwee. Maar eensklaps ondeugend-glimlachend:
- Paríjs! verbeterde zij hem op haar beurt en zei 't ook in 't Frans:
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- Paris.
- A la bonne heure! juichte hij.
- Wie wie, ze veu aussi de nouveau apprendre le francé! lachte ze overmoedig.
Maar dát hield hij vooreerst nog tegen. Later, eenmaal thuis, zou hij zich wel met
haar bemoeien, haar Franse les geven. Nu was het maar beter dat ze nog hun Vlaams
spraken. Een vreemde taal, dat stond ook wel goed in Parijs.
Om haar verder te ontwikkelen bracht hij haar in de musea. Zij bewonderde zeer
de militaire portretten en taferelen, maar voor de naakte beelden en vooral de naakte
schilderijen ergerde zij zich schromelijk, werd boos bijna.
- 'k En weet toch nie hoe da ze nie beschoamd 'n zijn! wendde zij zich
verontwaardigd, met hoogkleurende wangen af.
Hij drong niet aan. Later, later, dacht hij; en nam haar mee naar de schouwburgen.
De comedies verveelden haar. Zij begreep er ook haast niets van en zat star en
stijf, terwijl de anderen lachten of schreiden. Maar in de opera, bij de indrukwekkende
muziek en de prachtige decors was ze ontroerd, overweldigd. Doch dan schaamde
zij zich ook weer voor de veel te kort gerokte danseuses met hun vleeskleurige tricots;
en eens, in een café-concert, werd ze werkelijk boos voor het te laag decolleté van
een paar zangeressen en wilde absoluut vóór 't einde weg.
- Later, later, glimlachte hij in zichzelf. En hartstochtelijker verliefd dan ooit keerde
hij met haar terug naar het hotel, waar hij wel wist dat alles goed en heerlijk wezen
zou.
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XVI
Nu waren zij op het ‘kasteelken’ geïnstalleerd...
In alle stilte, zonder iemand anders dan Elekens ouders en hun bediening te
waarschuwen, kwamen zij er op een avond laat aan.
Hij bracht haar in dat huis, waar zij nog maar eenmaal, 's ochtends van hun
huwelijk, was geweest; hij wees haar aan 't souper de plaats die zij voortaan elke dag
zou innemen, vlak tegenover hem, onder 't portret van Nonkelken; en vóór 't naar
bed gaan leidde hij haar even rond, in al de kamers.
- O, da es hier amoal greut en scheune! riep ze verrukt. Maar haar grootste
bewondering was voor de keuken, de prachtige, ruime keuken van het lekkerbekkerig
Nonkelken, met al de glimmende tinnen en koperen vaten, waarin gedurende zo
menigvuldige jaren, door het bekwame Mietje, zoveel heerlijke schotels waren
klaargemaakt. Nu waren daar nog alleen de noodhulp en 't chauffeurtje; maar de
nood-hulp moest nu ook weldra vertrekken en in haar plaats zou Eleken al spoedig
een andere, vaste meid nemen - zij had er al een in 't zicht die zij sinds jaren kende
- met wie zij alles naar haar eigen zin zou schikken en beredderen.
Ook boven bleef zij in langdurige verrukking voor de mooie oude kasten, vol met
het fijnste linnen- en tafelgoed. Wat zou ze dat alles ook keurig onderhouden en in
orde brengen! Dagen, weken van gezellige, huishoudelijke bezigheid zag ze reeds
in het verschiet; maar voor een klein vertrekje tussen hun slaapkamer en een andere
logeerkamer stond zij even in onthutste aarzeling, niet begrijpend:
- Wa es dàtte? keek zij hem verwonderd aan.
- De badkoamer en 't vertrek, heul geriefelijk, vlak noast ònze koamer, glimlachte
hij. Hij trok een gordijn weg en
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liet haar het bad, en, in een hoekje, de verdere gelegenheid zien.
- Ha moar Hiere toch! riep ze verbaasd. - En moe ne meins doarin?
- Natuurlijk; ge wilt toch nou en dan 'n bad nemen.
- Noakt? Heul-de-gans noakt?
- Hoe anders? Toch nie mee ouën hoed en ou lizzen aan! Om het idee van die hoed
en die laarzen moest ze wel lachen; maar ze vond de hele gelegenheid toch griezelig
en dacht niet dat zij er ooit gebruik van zou maken.
Hij drong niet aan. - Later, later, glimlachte hij in zichzelf. Vroeg in de volgende
ochtend ging hij met haar de tuin rond. De door de herfst reeds uitgedunde lovers
waren geel en rood en bruin geworden gedurende zijn afwezigheid, het beekje
stroomde snel en bruisend, de bloemperken waren aan 't sterven en de grasvelden
lagen dicht bezaaid met dorre bladeren.
- Ne scheune, greuten hof, zei ze. - Moar woar es de groenselhof?
Hij duwde een hekje open in een heg en zij traden in de moestuin.
- O! riep ze verrukt. - Al da scheun groensel! Wat doe-je gij mee al da groensel?
- Opeten, lachte hij.
- Opeten! Ge 'n keun gij da nie amoal opeten! Nog 't tienste poart zelfs niet. Wat
doe-je mee den overschot?
- 'k 'n Weet ik niet; 'k 'n ken ik da niet. Isedoor den hovenier, neemt da zeker mee
noar huis, veur zijn giet en zijn konijnen, veronderstelde hij.
- Woarom 'n houdt-e zelf gien giet en gien k'nijnen? zei ze, haast verwijtend.
- Kónijnen, verbeterde hij haar; want ze kreeg alweer neiging om plat boers te
spreken.
- Koníjnen, verbeterde zij hem op haar beurt, lachend, zoals ze met ‘Parijs’ gedaan
had.
Hij lachte ook, trok haar tegen zich aan, gaf haar een zoen.
- Hawèl, woarom 'n hóúdt-e gien giet en gien konijnen? drong zij aan.
Dat wist hij waarachtig niet, hij haalde zijn schouders op.
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- Wacht moar; 'k zal ik hier wel biesten houen, voorspelde zij. - Loat mij ne kier ou
kotterijen zien.
Hij leidde haar, achter het huis om, naar de bijgebouwen: de remise, de stal, het
washuis.
- O! riep ze, - g'hèt ploatse genoeg om virkens en koeien t' houen!
- Zij-je meschien van plan om hier te beginnen boeren? schertste hij.
- Nien ik, moar 'k zoe toch geiren ienige biesten houen. Kijk ne kier, al die scheune
ploats en niets doarin, zelfs geen kiekens. Mag ik aan voader vroagen dat hij mij wa
kiekens en k'nij... en konijnen keupt? glimlachte ze, zoet flemend.
- Joa g', beloofde hij, - joa g', joa g'. En in 't halfduister van de remise nam hij haar
weer in zijn armen en drukte haar, hartstochtelijk zoenend, tegen zich aan.
- En morgen, zei hij, - morgen, of te langsten overmorgen, beginnen we Frans te
lieren...
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XVII
Hij was met zijn auto naar de stad gereden en had de nodige leerboekjes meegebracht.
Zij zaten in zijn werkkamer en hij leerde haar Frans. Maar 't ging nogal verward, niet
makkelijk, eigenlijk veel véél moeilijker dan hij wel gedacht had. Hij kende de
methode niet en voelde, instinctmatig, dat hij nutteloos expliceerde, dat het anders
en eenvoudiger kon. Het vermoeide haar, en ook hem, en zij schoten niet op.
Voortdurend werd zij trouwens afgeleid, nu eens met gespannen aandacht luisterend
naar gerinkel van kastrollen in de keuken; dan weer tersluiks door 't venster kijkend,
naar de kippen en konijnen, die, 's ochtends door vader gebracht, in een met rasterwerk
afgesloten ruimte op het grasveld liepen. Het was daar een rumoerig heen en weer
gehuppel; de beesten waren vreemd en gejaagd; af en toe ging er onder schril gekakel
een klapwiekend gefladder op en men zag de grijze ruggen van de konijnen in
bliksemsnelle drom over het gras scheren; en onuitstaanbaar schetterend kraaide elk
ogenblik de haan, als om opzettelijk nog meer de boel in de war te brengen.
Meneer Vitàl lei er eindelijk de moed bij neer.
- Weet-e watte, zei hij; - we zillen 't anders doen. 'k Zal ou drei doagen in de weke
Fransche lesse loate geven van d'ouë schoolmiestesse.
- C'est ça, dà zal beter zijn, die es da mier geweune! riep Eleken, met een zucht
van verlichting opstaand. Zij sloeg haar armen om zijn hals, gaf hem een vlugge
zoen, liep naar de keuken en van daar naar buiten, op 't grasveld, bij haar woelbende
van kippen en konijnen.
- C'est une enfant, glimlachte meneer Vitàl, in zichzelf vertederd haar door 't
venster nastarend.
Hij keek op zijn horloge. Elf uur. Nu hij toch niets meer
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te doen had, zou hij wel eens tot aan d' Ope van Vrede of het Huis van Commercie
gaan. Hij was reeds vijf dagen van de reis terug en had nog niemand van zijn vroegere
kameraden gezien. Zij zouden 't hem wel kwalijk kunnen nemen. Trouwens, 't was
volop in de jachttijd; zij hadden weer hun gezamenlijke tochten te regelen.
Hij klopte op het venster. Eleken, reeds in druk gedoe bij 't rasterwerk met de
noodhulp en 't chauffeurtje, keek haastig om.
- 'k Goa ne kier uit! riep hij. - 'k Zal tegen ten halver ien were thuis zijn om te
dineren!
- Goed, goed! knikte zij, alweer volop in haar bedrijvigheid met de kippen en
konijnen.
Hij glimlachte, begrijpend dat zij hem nu ook liever kwijt was, zette zijn hoed op
en ging.
Het deed hem niets vreemd aan weer in zijn dorp en op de straat te zijn. Alles was
net eender gebleven zoals hij 't kende; het leek hem wel of hij er nog geen dag was
uit geweest. De mensen, die hij ontmoette, groetten heel beleefd en vriendelijk; en
alleen hier en daar een gezicht achter half weggeschoven gordijntjes keek hem even
met gretige nieuwsgierigheid na. De opschudding, door zijn huwelijk teweeggebracht,
was nu geluwd, het was een eenmaal aangenomen toestand, de mensen waren er al
aan gewend, zoals hij zelf reeds gans gewend en heel tevreden en gelukkig was in 't
huwelijk met Eleken. Ook in het Huis van Commercie en daarna in 't Klein Congres,
in Den Dubbelen Arend en in d'Ope van Vrede, die hij om de beurt bezocht, trof hem
het gewoon, natuurlijk en blij-vriendelijk onthaal van al die heren. Allen waren
blijkbaar tevreden hem terug te zien, zij vroegen hem ernstig, zonder een zweem van
schimp, of het goed ging met ‘medàm’ en of hij een aangename ‘speelreis’ gemaakt
had. En dadelijk daarop praatten zij over de jacht en begonnen alvast de vele,
gezamenlijke tochten te bespreken, waarvoor zij op zijn terugkomst gewacht hadden.
Hun ongedwongen, gewoon-vriendelijk onthaal deed meneer Vitàl echt aangenaam
aan. Want hij was wel even bang geweest voor een of andere bedekte toespeling of
schimp-
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scheut, voor een of ander blijk van geringschatting of minachting. Dat ze daar niet
aan dachten en nog steeds met hem omgingen als vroeger stemde hem dubbel
vriendelijk en dankbaar, terwijl het hem in eigen achting ophield, en hij besloot hen
voortaan niet meer links te laten liggen, maar integendeel trouwer dan vroeger hun
gezelschap te zoeken. Vrolijk gestemd en zelfs een ietsje warm van de borreltjes,
kwam hij tegen etenstijd thuis. Maar groot was zijn verbazing nog niet eens de tafel
in de eetkamer gedekt te vinden. Wat betekende dát nu! En 't hele huis was zo stil
en leeg alsof er geen mens in leefde. Maar langs achter daarentegen klonk verward
rumoer; en toen hij door de gangdeur in de tuin kwam, stond hij niet weinig onthutst
hen daar nog steeds met hun drieën: Eleken, de noodhulp en Louitje, midden in de
heen en weer hollende en vliegende kippen en konijnen te vinden. Eleken had andere
kleren aangetrokken; zij liep nu in een slonsig werkpak, als een meid, en haar gezicht
was vuurrood van de inspanning, terwijl haar half losgevlogen haren in klamme,
verwarde klissen en krullen op haar zweet-bepareld voorhoofd plakten. Zij rende
met de dikke meid midden in 't omrasterd veldje, telkens struikelend over de wild
onder haar voeten opstuivende konijnen; en één voor één, met grote moeite, pikten
zij de kippen op, die schril kakelend en schreeuwend door 't chauffeurtje weggedragen
werden.
- 't En goa niet! hijgde zij, toen ze meneer Vitàl zag; - ze vechten; we moên ze
were schiën en we 'n keunen die sloeber van dien hoane nie krijgen!
- Moar, Eleken, hoe es 't toch meuglijk, riep hij misnoegd. - 't Es koart veur den
ien en de toafel 'n es nog nie gedekt!
- Och Hier, es 't al zèù loate, schrikte zij. - Toe, Nathelie, leupt al gauwe noar ou
keuken en schept de soep uit; 'k zal ik te binst de toafel dekken!
- Wacht, medàm, 'k hè hem! gilde de meid.
De haan was plotseling meer dan manshoogte opgevlogen en zo greep de meid
hem in de lucht bij een van zijn vleugels, terwijl het beest, als dol, onder uitzinnig
alarmgekrijs, met de andere, vrijgebleven vleugel sloeg en klapperde.
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- Kiiii! Kiiii! Kiiii! Kiiiii! ging het aanhoudend. Maar de meid liet niet meer los; ze
sloeg haar dikke, rooie handen om de beide vleugels, sprong over 't rasterwerk en
gooide de haan in de remise, bij de andere, gevangen kippen. De konijnen zwierden
nog eens in een laatste wilde ronde om het nu schoongeveegde veldje; en zodra hij
bij zijn kippen was staakte de haan het schreeuwen, maar klapwiekte hartstochtelijk
en kraaide oorverscheurend, twee, drie maal na elkaar, als in woeste uitdaging.
- Toe nou, toe nou, toe nou, pruttelde meneer Vitàl ongeduldig en geprikkeld.
Eleken holde naar binnen; en zonder de tijd te nemen zich te wassen of te kammen,
begon zij hijgend de tafel te dekken. Borden, messen, vorken, lepels, glazen, 't werd
alles overhaastig en op goed geluk af neergegooid; en met zweetstralend, opgeblazen,
rood gezicht bracht de meid de dampende soepkom binnen.
- Gien servetten, bromde meneer Vitàl.
Eleken vloog op, haalde de servetten uit een la, nam plaats aan tafel.
- Goa was toch te minsten ou handen! zei hij wanhopig. Zij sprong weer op, naar
de keuken toe, terwijl hij de soepborden vulde.
- Ge 'n meug nie kwoad zijn, 't zal nie mier gebeuren, fleemde zij, na een ogenblik,
terugkomend. Zij had haar haren wat opgestreken, haar handen fris gewassen, haar
japon wat op orde gebracht en zij kwam hem een zoen geven.
Daar was zijn kwaad humeur niet tegen bestand. Hij glimlachte, trok haar op zijn
knie en zoende haar terug.
- Nie mier doen, zille, knorde hij nog even. - Altijd alles op zijnen tijd en surtout
proper blijven.
Zij beloofde 't hem nog eens: 't zou niet meer gebeuren. 't Was de schuld van die
haan, dat onhandelbaar beest. Die had alles in de war gebracht, de konijnen in hun
rug gepikt en zijn kippen dol gemaakt.
- Dien hoan es zot! glimlachte hij. - Heurt hem were kroaien, die laweitmoaker!
- Al d' hoans zijn zot; en tóch zien d' hinnen ulder geiren! schaterde zij. En zij
kwam hem weer een zoen geven...
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XVIII
Langzaam aan, dag aan dag, voelde meneer Vitàl in zijn leven iets verminderen. 't
Was als een stille kracht die ongemerkt maar gestadig op hem inwerkte, een
geleidelijke vervorming, waarvan hij de verschijnselen eerst bespeurde nadat ze zich
in vastheid van feiten en gewoonten hadden omgezet. Het was nooit iets geweldigs,
dat plotseling als een op zichzelf staande daad of als een bruuske hinderpaal vóór
hem oprees; het was iets sluipends, iets stil-indringerigs en geniepigs dat zijn
ontbindende macht bijna onvoelbaar om zich heen verspreidde; iets dat alle wils- en
weerstandskracht in hem verdoofde en hem traag meesleepte in een sleur waarvan
de onaangename werkelijkheid als 't ware met verlomende nevelen werd omsluierd.
Zo zag en voelde hij zijn leven heel anders worden dan hij 't zich voorgesteld en
gewenst had; en als hij er soms tegen in wou gaan, bemerkte hij, met kwellende
geprikkeldheid, dat het haast niet meer kon, dat alles reeds te ver gekomen was, dat
hem de nodige, flinke kracht ontbrak om het ineens weer te veranderen.
Het zat hem voornamelijk in zijn voorgenomen plannen van verfijning en
beschaving. Hij wilde Eleken zijns gelijke maken door haar tot zich op te heffen; en
hij bemerkte met ongeduldige machteloosheid dat hij langzamerhand háár gelijke
werd, door tot haar af te dalen. Hij kon haar niet in de hoogte tillen; zij trok hem naar
de laagte. Dat was de vreemd-onoverkomelijke ontbindingskracht die van haar
uitging.
Hij had de oude schoolmeesteres laten komen en die gaf Eleken nu drie maal in
de week Franse les. Doch van vooruitgang was zo goed als niets te merken. Hij
ondervraagde haar dan 's avonds, na de les, en probeerde Frans met haar te spreken.
Maar het vlotte niet, het wilde niet, het kòn niet. Zij zei twee of drie korte zinnetjes
en onmiddellijk flapte zij
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haar Vlaams patois er weer tussendoor en 't Frans was er verder niet meer bovenop
te krijgen.
Het zelfde wat haar kleding en manieren betrof. - Droag toch de klieren die 'k ou
in Parijs gekocht hè! zei hij telkens weer. Maar zij kon er niet toe besluiten die
dagelijks in huis of in de tuin te dragen; ze waren te mooi, meende zij, en uitgaan
deed ze haast nooit. Waar zou ze ook gaan? Voor vader en moeder, die ze nu en dan
ging bezoeken, hoefde ze waarlijk geen toilet te maken. Dat zou ook niet staan, ginds
in die achterhoek van De Groene Linde. Zij zou niet eens durven, uit vrees voor spot
vanwege haar vroegere kennissen. En verder ging zij enkel naar de kerk, steeds naar
de vroegmis, waar het alweer niet paste groot toilet te maken. - 'k Zal mijn beste
klieren aandoen as ik mee ou uitgoa, zei ze eindelijk, om er vanaf te zijn. Maar zij
vroeg niet eens om met hem uit te gaan; en hij, van zijn kant, had nu ook een vreemde,
haast onoverkomelijke tegenzin om zich gelijk met haar op straat te vertonen. Hij
was niet meer zo trots op haar knap uiterlijk als te Parijs; hij voelde nu duidelijker
dat er nog te veel aan ontbrak van beschaving en verfijning; en zonder het haast aan
zichzelf te durven bekennen, was hij bang voor spot vanwege de mensen die hem
kenden. Eén idee vooral was voor hem onuitstaanbaar van vlijmende vernedering:
dat hij met haar op straat, als halfdame nog maar, 't barontje, of, erger nog,
mademoiselle de Saint-Valéry zou kunnen ontmoeten. Hij had haar, tot nog toe,
slechts een paar keer meegenomen in zijn automobiel, waar hij haar, zo goed als
onkenbaar vermomd, onder mantels en voiletten in kon pakken, een pretje dat haar
trouwens heel erg tegenviel omdat ze 't toch nog veel te koud vond en ook bang was.
Aan tafel ging het ook weer mis. Hetzelfde kleed bleef te lang dienen, verfomfaaid
en bezoedeld; uit de randen van de borden waren scherven gebroken en de lepels en
vorken glommen niet meer. Als hij daarover klaagde werd het dan voor een dag of
wat wel beter, maar nooit voor lang: de stil-ontbindende, onoverkomelijke kracht,
bracht er langzaam aan weer de slordigheid en nalatigheid in. Zij zelf, trouwens, kon
maar niet behoorlijk leren eten: het slurpen en smekken, het verkeerd houden van
vork en mes, 't scheef of
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gebogen zitten bleek onuitroeibaar. En tot de badkamer moest hij haar telkens bijna
dwingen; daar had ze een onoverwinnelijke afkeer van; en hij twijfelde steeds of zij
in werkelijkheid wel baadde, zó kort bleef zij er altijd in.
In heldere ogenblikken zag en voelde hij die gehele disharmonie scherp en duidelijk
en begreep wel hoe onoverkomelijk hij zich mishuwelijkt had. Maar die momenten
werden al zeldzamer en korter van duur en van lieverlede werd het in hem een
toegevende berusting, terwijl hij daarentegen het goed-en-sensueel-materiële meer
en meer in haar waardeerde. Zij was toch steeds zijn fris natuurkind nog, zijn mooie
vrouw van gezond vlees en bloed. Dát was verrukkelijk en echt, dát kon niet
overtroffen worden, dát was een steeds hernieuwd en onverzadigbaar genot. En meer
en meer vond hij zijn troost en hechtte zich diep vast in algemeen materialistisch
welgenoegen. Hij voelde, zonder er 't gevaar van te beseffen, dat zij zijn lichamelijke
rust en zijn gezondheid was. In zijn hersens doofde elke intellectuele inspanning uit,
de scherpte van zijn waarnemingsvermogen verslapte en de verfijning van de geest
verstompte, maar zijn fysiek wezen werd krachtiger, meer en meer tegen dagelijkse
overdaad bestand. Hij werd een sensuele lekkerbek, een eter en drinker. De nieuwe
keukenmeid was gekomen, een flinke, vaardige deerne; en, samen met Eleken, leerde
zij, uit Nonkelkens oud keukenboek, de fijnste schotels toebereiden. De jacht, vroeger
voor Meneer Vitàl louter sportliefhebberij, werd nu langzamerhand een
approvianderingsbron voor lekkere gerechten. Het beekje, dat hij eertijds zo liefhad
om zijn zacht ruisend gekabbel in de stille, heldere lentenachten, of om 't zwaar
bruisend rollen van zijn dikke, blonde kolken onder storm- en windvlagen,
beschouwde hij thans als de rijke vismijn, waaruit zoveel heerlijke snoeken en
palingen kwamen. Hij werd als een tweede vriend Frits; en zij, zijn Suze, liet zich
naast hem niet onbetuigd: zij at en dronk en genoot van alles flink mee en waardeerde
en voelde, evenals hij, 't geluk en 't welzijn van het louter materieel goed leven. Hij
kreeg weldra een hekel aan beweging, werd vadsig en lui. Zelfs zijn automobiel
interesseerde hem niet meer; hij reed er bijna nooit meer mee uit en Louitje werd nu
nage-
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noeg uitsluitend voor huiswerk gebruikt. Na den eten bekroop hem telkens een
onweerstaanbare behoefte tot uitgestrekt liggen en 't duurde niet lang of hij ging
dagelijks een paar uur slapen op zijn bed. Zij deed het ook: zij volgde hem op de
kamer en kwam naast hem liggen. En toen het weer koud werd, mistig en vriezend,
met nauwelijks nog enkele uren grijs en grauw daglicht, lieten zij vuur op hun kamer
aanmaken en bleven er liggen, wellustig-gezellig, zonder enige neiging tot opstaan
of tot uitgaan, kijkend door de hoge ramen naar de nevelig-grauw omhulde bomen,
in welks koude geraamte de bloedrood ondergaande zon soms als een vuurbol scheen
te gloeien. Met invallende duisternis stond hij eindelijk op, kleedde zich aan en trok
langzaam slenterend naar de herbergen waar hij zijn vrienden vond, terwijl zij weer
naar de keuken ging om met de meid over het avondmaal te spreken.
's Avonds, na 't souper, bleef hij wel graag bij haar thuis. Dan lagen zij, rechts en
links van het gezellig knappend hout-vuur, in gemakkelijke stoelen uitgestrekt en
rokend las hij de courant, terwijl zij naaide of breide.
Die lezing van het dagblad interesseerde hem steeds meer en meer en was ook van
lieverlede zijn enige lectuur geworden. Hij leefde daarin mee, veilig en gelukkig
naast zijn vuurtje, al de ontroerende gebeurtenissen van het grote leven. Hij las van
veldslagen, waar duizenden en duizenden mensen werden vernietigd; van
beschavingstochten in verre koloniën, waar wilde stammen werden uitgeroeid en
dorpen platgebrand; van reusachtige werkstakingen, die in plunderingen en in oproer
ontaardden; van aanslagen en ongelukken, van zeerampen, van treinbotsingen en
van aardbevingen; en in de veilige zekerheid dat hij en zijn vrouw en zijn ‘kasteelken’
buiten het gedrang en het gevaar stonden, kon hij alles helder-objectief beschouwen
en haar zijn indrukken en emoties mededelen. Ja ja, wanneer je daar zo kalmpjes en
veilig over nadacht, dan begreep je ook alles zoveel beter en dan ook leerde je 't
geluk waarderen van niet arm en niet zwak te zijn. Zo'n arm matroosje of soldaatje,
die mòèst toch maar gaan vechten, duizenden uren ver, altijd, àltijd tegen zijn zin en
tegen vijanden die hij niet eens kende, die hem persoon-
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lijk niets misdaan hadden en daarom ook geen vijanden waren. Maar 't was voor 't
vaderland; het vaderland eiste dat offer van hem; anders zou het vaderland zijn
prestige verliezen en misschien in groot gevaar gaan verkeren. Zo'n arme werkman,
die niets geen zin in staken had, omdat hij wel heel goed wist dat staken van werken
ook staken van eten was, en dat het toch nog beter is met vrouw en kinderen droog
brood te eten dan in 't geheel niets: zo'n arme drommel móést toch ook maar staken
met de anderen of zij maakten hem 't leven onmogelijk. En dééd hij mee en ontaardde
de staking in een oproer, zodat politie en gendarmen erop loshakten en schoten, dan
had hij ook alweer grote kans om in het hospitaal of in de gevangenis te eindigen.
En dan die negertjes, of andere ‘wilde’ volken, die aardige bruintjes, geeltjes of
zwartjes, die in plaats van een abstracte Godheid, die zij niet begrijpen konden, de
krachtige heerlijkheid van zon of vuur, of de poëtische verschijning van de maan
aanbaden, en gelukkig en tevreden waren met hun akkertje, waarop zij niet veel
behoefden te werken om in hun niet veeleisend onderhoud te voorzien; tevreden met
hun hutje waarin geen nutteloze luxe was tentoon gespreid en met hun twee, drie,
vier of ook nog meer vrouwtjes, die zij er, ondanks hun nederig vermogen, toch op
na konden houden; men kwam ze bekeren en hun de weldaden van de beschaving
brengen; en bij die bekering en die weldaden verloren zij geregeld hun akkertje, hun
hutje en hun vrouwtjes, en ook soms nog als straf het een of ander lidmaat: de hand
die niet vlijtig genoeg voor de beschaving had gewerkt; de voet die, met iets van de
opbrengst van de beschaving op hun akkertje, was weggevlucht!
Daarover en over meer andere dingen las en sprak hij avond aan avond in gelukkig
welbehagen van hun eigen veiligheid; en om tien uur waren zij alweer te bed en
sliepen heerlijk in elkanders armen in, zacht in slaap gewiegd door het gezang van
't beekje waar nu iedere nacht een visnet stond gespannen: het liefelijk beekje, dat
nu eens stil en dromerig en dan weer wild en onstuimig, al naar gelang van 't waterpeil,
in de diepte van de donkere nachttuin stroomde en ruiste...
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XIX
Zij werden dik, alle twee, en hun gezicht kreeg een rode, soms vurige kleur. Zijn
kleren begonnen hem om 't lijf te spannen, en toen zij, met haar voorjaarsuitzet bezig,
de japonnen die ze te Parijs gekocht had, nog eens wilde aantrekken om te zien wat
er nog van gebruikt of aan vermaakt kon worden, stelde ze met verbazing vast dat
zij er niet meer in geraakte. De corsages stonden een handbreed open voor de
zwaargeworden buste, de japonnen trokken spannend om de ronde heupen, de mouwen
van de mantels sloten als pijpen om de wijd van 't lijf staande armen. Vroeger zou
meneer Vitàl om die boerse lompheid getreurd hebben; nu zag hij er alleen het
bloeiend-malse van haar weelderige welvarendheid in. En zij stonden om elkaar te
lachen: hij in zijn trekkende broekspijpen, met open ceintuurband en losgeknoopt
vest; zij met haar door 't spannend goed als 't ware omgoten bochel-heupen en haar
tussen de corsage uitpuilende borst. Hij kittelde haar op het plekje waar hij iets van
't malse roze vlees onder het hemd zag en 't eindigde met wild gezoen en
hartstochtelijk genieten van hun fysiek-over-tollige gezondheid.
- Doar 'n es niets aan te doen, lachte zij. - 'k Zal Emelie, de noaisterigge, doen
komen en heur de moate loate nemen veur 'n nieuw klied; en da 'k lijk gij woare, 'k
zoe noar Arjoans goan en mij euk ne nieuwen tenue bestellen.
Emilie en Arjaan! De boerinne-modiste en de boeren-kleermaker! Wat zou hij
verontwaardigd zijn geweest had ze daar vroeger ook maar even van gewaagd! Nu
vond hij de idee zo kwaad niet. Het was wel gemakkelijk je kleermaker zo bij de
hand te hebben en niet telkens naar de stad te moeten lopen. En zij liet Emilie komen
en hij ging eens kijken bij Arjaan wat hij wel had van stoffen en naar welk
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model hij werken kon.
Tegen het einde van de volgende zomer werd zij zwanger. Dat was een blijde tijding,
maar toch een die hun egoïstisch geluk wel spoedig zou storen. Het prikkelde en
verveelde hem gedurende een paar weken, maar dan ging hij erover redeneren en
voelde zich eindelijk heel trots dat hij zou vader worden.
Dokter Van der Muijt werd tijdig op de hoogte van de toestand gebracht en verzocht
de bevalling te willen waarnemen. 't Liep als op rolletjes af. 's Avonds vóór de
gebeurtenis voelde zij nogal scherpe weeën, maar vóór de ochtend was 't er al: een
mollig, flink meisje. Meneer Vitàl woonde de bevalling niet bij. Hij kon er toch niets
nuttigs bij verrichten en vond die dingen afschuwelijk. De hele nacht hield hij dokter
Van der Muijt beneden gezelschap, onder het drinken van bourgogne en 't roken van
sigaren, terwijl moeder Lie en de baker bij Eleken de wacht hielden. Maar tegen
halfdrie kwam de baker met ernstig gezicht de dokter naar boven wenken; en kort
daarop hoorde meneer Vitàl een rauw gebrul, dat hem met een angstkreet op deed
springen, door het huis weergalmen; en 't ogenblik daarna stond hij ook boven in de
kamer, zonder dat hij 't zich bewust was, overvloedig schreiend, en keek hij, om de
beurt, als een verbouwereerde, naar zijn bleke vrouw in 't bed en naar het prachtkind,
dat de baker hem, gelukwensend, op haar armen voorhield. De dokter lachte hem
vierkant uit om zijn snikken en zijn huilen en verzocht hem maar liever weer weg te
gaan, terwijl hij verder zijn vrouw zou behandelen. Moeder Lie liep zwijgend en
beteuterd heen en weer, dingen zoekend die zij niet scheen te kunnen vinden, de
keukenmeid was opgestaan en kwam ook even, ternauwernood half aangekleed,
kijken; en beneden in de gang stond Louitje roerloos-luisterend te wachten, of men
hem soms voor 't een of 't ander nodig had.
Meneer Vitàl, óvertrots van geluk, hield op met schreien, verliet de kamer en ging
weer beneden. Maar plotseling, toen hij bijna in de gang was, keerde hij zich om en
stoof onstuimig weer de trappen op. In al zijn ontzetting had hij nu vergeten wat het
eigenlijk was: 'n jongen of 'n meisje; en
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verwilderd stak hij 't hoofd naar binnen, stotterend:
- Dokteur,... wa... wa es 't nou eigenlijk: ne jongen of 'n meisken?
- Hein? riep de dokter, zich met verbaasd gezicht omkerend bij het bed, waar hij
over Eleken gebogen was. En eensklaps barstte hij in een onbedaarlijke schaterlach
uit.
- 't Es 'n dochter, 'n firme dochter, meniere, zei de baker, insgelijks schokkend van
het lachen. Ook de keukenmeid kon zich niet inhouden en zelfs Eleken begon even
te giechelen, zodat de dokter haar dringend stil deed houden. Moeder Lie, plotseling
roerloos midden haar beteuterd zoeken, keek meneer Vitàl stom en strak starend aan
en haar gezicht vertrok in vreemde plooien, onder een stil-argeloze, langzaam
ontluikende glimlach van verbluftheid, die haar tandeloze mond scheef openrekte
en haar zwarte ogen even leuk deed glinsteren.
Meneer Vitàl was al weer weg. 'n Jongen of 'n meisje, 't kwam er niet op aan, 't
was alles goed; maar op zo'n gelukkige gebeurtenïs moest nog eens lekker gedronken
worden en hij ging met Louitje naar de kelder en haalde twee flessen van zijn fijnste
champagne boven. De dokter, moeder Lie, de baker, de meid, 't chauffeurtje, allen
werden getrakteerd. Meneer Vitàl kwam zelf met het volgeladen presenteerblad in
de kamer en bood de glazen aan. Zij dronken op de gezondheid van het kind en
wensten nog eens allen meneer Vitàl en Eleken proficiat.
- Mag ik euk 'n zeupken hên, dokteur; 'k hè toch zuk nen dust? vroeg Eleken met
weke stem.
- O, nie g' zulle, nie g' zulle! zei de dokter ernstig, op vastberaden toon.
- O, en ik die toch zeu geirne sampoande drijnke, klaagde zij.
De baker begon te vertellen van een vrouw waar zij herhaaldelijk gebakerd had,
en die telkens, onmiddellijk na iedere bevalling, twee glazen ‘sampoande’ dronk en
er zich uitstekend bij bevond. Ook moeder Lie ging onduidelijk aan 't verhalen van
een vrouw die telkens brandewijn wilde, maar de dokter deed beiden zwijgen en
stuurde hen met een wrevelig gebaar naar het kind, dat zwak begon te kreunen.
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Heel zacht, als met een soort van vrees of tegenzin, ging meneer Vitàl er nu eindelijk
ook naar kijken. Hij zag de kleine, krieuwelende handjes, de dichte oogjes, de
rusteloos heen en weer bewegende lipjes van 't gesloten mondje. Heel het klein
gezichtje zag eenkleurig rood, als 't ware gekookt, en 't leek hem iets akeligs, bijna
gedrochtelijks, hij begreep niet hoe daar ooit een mens uit moest groeien.
- 't Dijnke mij da meniere schouw of vies es van zijn dochter, e-woar? grinnikte
de baker, met een spotblik naar meneer Vitàls verbouwereerd gezicht opkijkend. En
lichtjes door de champagne opgewonden begon ze schril te lachen.
De dokter was met Eleken klaar.
- Et maintenant du repos, du sommeil, zei hij, zich tot meneer Vitàl omkerend. Houdt ou nou scheune stille, mamaatje, glimlachte hij Eleken toe, - en sloap wel. 'k
Zal al vroeg in den uchtijnk nog ne kier kome kijken.
Eleken, met gesloten ogen, was al haast in slaap. De lamp werd laaggedraaid,
moeder Lie ging op een veldbed liggen en de baker kwam stil-sussend in de
schemering, naast de wieg zitten. De stemmen werden fluisterend.
- Kan ik niets veur ou doen, meniere? Wil ik kàffee moaken? vroeg de meid stil
aan meneer Vitàl.
Meneer Vitàl keek ondervragend naar de dokter.
- Voyons un peu quelle heure, mompelde deze, zijn horloge uithalend. - Trois
heures et demie, non, c'est trop tôt. Es er messchien nog 'n glas van die champagne?
- Natuurlijk, natuurlijk, zeu veel of da ge wilt, fluisterde meneer Vitàl. - Venez en
bas dans mon bureau, nous prendrons encore une bouteille en fumant un cigare.
Schoorvoetend verlieten zij de kamer en gingen naar beneden.
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XX
Al spoedig ondervond meneer Vitàl welk een grote verandering de komst van het
kind in zijn huiselijk bestaan had gebracht. Gedaan was 't met het wederzijds,
uitsluitend egoïstisch materieel genotsleven! Eleken voedde en verzorgde ook
grotendeels zelf haar kind, en dat nam veel van haar tijd voor
tederheidsontboezemingen in beslag. Hij klaagde niet, hij vond het mooi in haar, die
toewijdende moederliefde, maar hij voelde zich wel eenzaam en verwaarloosd soms;
en, meer dan in de eerste maanden van zijn huwelijk, dreven eenzaamheid en verveling
hem nu naar zijn vrienden in de dorpsherbergen.
't Was winterweer, met korte, triestige, vuile dagen; de jacht was gesloten, de vis
lag roerloos in de diepte van het kille water, als bedwelmd en versteven wachtend
naar de komst van de nog verre lente-luwte om dan weer op te duiken en zich te
bewegen; en toen meneer Vitàl zijn ochtendcourant gelezen had, wist hij niet meer
wat uit te voeren tot de avondcourant kwam.
Hij slenterde doelloos rond, ging even kijken naar zijn auto, die hij nu wel vagelijk
van plan was te verkopen indien zich soms een gunstige gelegenheid voordeed; hij
kwam weer in huis, bleef eventjes bij Eleken en 't kind, waar hij trouwens spoedig
in de weg zat, stak een sigaar aan, nam soms een boek dat hij al gauw weer dicht
sloeg, keek nu en dan eens naar de klok of 't nog geen tijd werd om in 't dorp te gaan.
Tegen halfelf trok hij er eindelijk op uit, bezocht zijn vaste herbergen, ontmoette er
zijn kennissen, hoorde de nieuwtjes van de dag onder het drinken van zijn borreltjes,
kwam tegen één uur eten, ging liggen, trok er weer op uit, keerde terug om te souperen
en ging dan nog eens weg, terwijl Eleken zich met haar kind en haar huishouden
bemoeide,
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dag aan dag hetzelfde leven, vastgeregeld als de stille, trage uren, die steeds over
dezelfde klok eentonig voortkropen.
Eleken vond dat best. Een rijke buitenheer hoorde deftig op stamenee te gaan, en
zijn vrienden te ontmoeten, en met de grootste belangstelling luisterde zij iedere
middag en iedere avond naar de praatjes en nieuwtjes, die hij uit de herberg meebracht.
Zij ook, trouwens, had zich langzaam aan van een heel gezellig kringetje weten te
omringen. Behalve moeder Lie, die nu heel dikwijls kwam, en de oude
schoolmeesteres, die haar nog steeds, driemaal in de week, Franse les kwam geven,
had zij ook kennis gemaakt met de vrouw van de koster en met de oudste dochter
van de brigadier der gendarmerie; en meer dan eens nu, als meneer Vitàl thuiskwam,
vond hij dat hele troepje om een koffietafel zitten, niet in de eetkamer, maar gezellig
in de keuken, naast de keukenmeid en het chauffeurtje, bij de warmte van de kachel,
met de wieg van 't kleintje in een hoek, allen luisterend naar de trage woorden van
de oude meesteres, die steeds en onophoudelijk aan 't verhalen was. Zij was héél
lang en mager, als een verdorde reuzin, met een houterig, breed gezicht en grote,
wijd uit elkaar staande, als 't ware verwilderd starende ogen; en alles wat ze met haar
trage, doffe, eentonige stem vertelde, klonk even zwaar en gewichtig, als deelde zij
dingen mede van diepe ernst en overwegend belang. Meneer Vitàl werd er in den
beginne wrevelig onder en deed Eleken verwijten. Hoe was 't toch mogelijk, dat ze
zich met zulke mensen afgaf en dan nog wel in de keuken, in 't bijzijn van meid en
knecht! Nu begreep hij ook best waardoor het kwam dat ze helemaal geen vorderingen
maakte in het Frans en hij sprak van die niets betekenende lessen af te schaffen.
Eleken zette een bedroefd gezicht en ging aan 't schreien.
- 'k 'n Hè euk anders niemand om mij 'n beetse t' amezeren, klaagde zij: - Gij zij
heule doagen uit; 'k zit hier àltijd alliene.
Die woorden brachten hem tot bedaren. Hij moest in zichzelf toegeven, dat hij
haar de laatste tijd wel veel alleen gelaten en verwaarloosd had. Beter ware 't geweest
haar niet zo aan zichzelf over te laten. Maar hij voelde zich reeds te

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

428
sterk door de kracht der gewoonte aan zijn dagelijkse uitgangen gebonden om er nu
nog verandering in te kunnen brengen; en liever liet hij haar toch eigenlijk maar haar
zin doen. Hij maakte geen verdere opmerkingen meer en gedoogde, door zijn lijdzaam
stilzwijgen, de bijeenkomsten in de keuken. Hij wende eraan, ze daar allen om de
koffiekan te vinden en 't kwam zover dat hij soms even mee aanzat, en ook een kopje
slurpte, luisterend naar de gewichtige dorpsnieuwtjes van de oude meesteres, waaraan
hij soms, door kennis in de herberg opgedaan, nog een interessante trek of anekdote
wist toe te voegen.
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XXI
Toen kwam er eensklaps, door een heel toevallige omstandigheid, grote hartstocht
en beweging in meneer Vitàls langzamerhand ver saaiend en versuffend leven. Een
der leden van de dorpsgemeenteraad, een oude boer, was plotseling overleden en
een plaatsvervanger moest gekozen worden.
- Da es iets veur ou, menier Vitàl! Gij moet in de ploatse van den ouën Valcke in
de gemienteroad komen! zei met overtuiging dokter Van der Muijt, toen hij op een
avond met de tijding van het overlijden van de oude boer in 't Klein Congres
aankwam.
- Ala toe toe, antwoordde eerst meneer Vitàl, op dat vooruitzicht in 't geheel niet
geprepareerd.
- Wie kan 't beter zijn? drong de dokter aan. - Wie hét er tijd en vrijheid, wie es
er onafhankelijk lijk gij, en gelierd, en bekwoame?
Ook al die andere heren drongen sterk aan en van lieverlede ging meneer Vitàl
aan 't denken en aan 't wankelen. Maar hoe zou 't gaan? De burgemeester moest de
keuze van een nieuwe kandidaat goedkeuren om hem op zijn lijst te nemen; en, na
de gebeurtenis met mademoiselle de Saint Valéry...
Eensklaps kreeg meneer Vitàl een hete kleur over zijn wangen en bruusk ontstond
een plan in hem: een heerlijke gelegenheid om nu eens zijn oude wrok op het
hoogmoedigpedant nobiljontje te koelen.
- Goed, zei hij. - 'k Zàl mij als kandidoat veurstellen.
- Bravo! bravo! juichten die heren.
- Moar tègen de kandidoat van 't barontsjen!
Bedenkelijk rekten zich de gezichten uit en een ogenblik was er volkomen stilte
en verbazing.
- Woarom tègen den baron? vroeg eindelijk dokter Van der
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Muijt teleurgesteld en niet begrijpend.
- Da es nou gelijk, da zijn mijn affeirens, antwoordde meneer Vitàl beslist. - Wie
van ulder wilt er mijn kandidature tiekenen?
Algemene stilte.
- Zeu! Durft-e niet? grinnikte meneer Vitàl.
- Ik durve! Ik zal tiekenen! riep eensklaps bravourig de jonge Taghon.
Die andere heren bleven zwijgen, verbluft, verbouwereerd, in 't geheel niet op hun
gemak.
- Luister e-kier, meneer Vitàl, mijn stem hèt-e zéker, moar, ge 'n meug het mij nie
kwoalijk nemen: ou kandidature tiekenen tègen den baron, dàt 'n kan ik niet doen,
verklaarde dokter Van der Muijt.
- Euk op mijn stemme meugt-e zeker en vaste rekenen, beweerde op zijn beurt De
Reu; - moar ge verstoa wel, e-woar, da 'k als gemientenontvanger tègen mijnen
burgemiester nie 'n mag conspireren.
En ook al die andere heren betuigden stellig en met nadruk dat meneer Vitàl hun
stem zou krijgen en dat zij trouwens alles zouden doen wat in hun macht bestond
om zijn verkiezing te doen lukken, maar dat zij evenmin openlijk, tègen de baron,
zoals meneer Vitàl dat wilde, zijn kandidatuur met hun handtekening mochten of
konden steunen.
Lafaards! dacht meneer Vitàl in zichzelf, maar hij drong niet aan. In de jonge
Taghon had hij althans een flinke bondgenoot en steun en die beloofde nu ook voor
de verdere, nodige handtekeningen van de presentatielijst te zullen zorgen. Intussen
waren al die andere heren, door meneer Vitàls zo plots en onverwacht besluit,
ontzettend geschokt en onthutst. De dokter beet van spijt op zijn lippen, dat hij
daarover begonnen was en De Reu en een paar anderen zaten zenuwachtig te bewegen
op hun stoel, met schuinse blikken om zich heen en naar de deur, alsof zij reeds
verraad vreesden en hun schikkingen namen om er vandoor te trekken. Meneer Vitàls
ogen glinsterden. Hij genoot alvast iets van zijn wraak; hij stelde zich in verbeelding
het verbaasd en woedend gezicht van 't baronnetje voor als hij de volgende ochtend
daarvan horen zou. Hij bleef maar kort in 't gezel-
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schap, hij had behoefte aan ruimte en beweging om verder over zijn plan na te denken
en de nodige uitvoeringsmiddelen te beramen.
- Op ou mag ik dus mee zekerheid rekenen, e-woar? vroeg hij nog eens aan de
jonge Taghon.
- Zeu zèker of da 'k hier zitte! Morgenuchtijnk zal ik bij ou komen mee de mannen
die ou presentoassie-lijste zillen ondertiekenen, beloofde plechtig de jonge
drinkebroer.
Met deze vaste belofte verliet meneer Vitàl het Klein Congres, waar die andere
heren in hoogstgespannen stemming en hartstochtelijke discussie achterbleven.
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XXII
De kiesstrijd was begonnen...
't Barontje, woedend, razend, had als tegenkandidaat boer Verghote, een van zijn
pachters, aangesteld; en 't ganse dorp, in twee, scherp vijandige kampen verdeeld,
was in opschudding. Al de kiezers, die bewerkt kónden worden, werden door agenten
van de beide partijen bezocht en door de prachtigste beloften aangelokt. 't Was of
die mannen heel de wereld in een paradijs gingen herscheppen, waarin armen noch
rampzaligen meer zouden kunnen zijn.
Van de ochtend tot de avond waren meneer Vitàl en de jonge Taghon met hun
mannen op gang. Bij de mindervermogenden lieten zij geld, kleren, eet- en drinkwaren
achter; de welgestelde burgers en boeren gingen zij flikflooien en vleien, in alle
herbergen maakten zij groot vertier, trakteerden erop los, betaalden 'reiskes dreupels
en pinten' aan al wie ze te pakken konden krijgen. Gelukkig dat de automobiel nog
niet verkocht was! Die deed nu uitstekende dienst; hij stond haast niet stil. Vader
Peutrus en moeder Lie bewerkten van hun kant het gehucht van De Groene Linde
en weldra kwam meneer Vitàl tot de verblijdende conclusie, dat, al kreeg hij ook
maar de twee derden en zelfs maar de helft van de hem beloofde stemmen, hij nog
een schitterende triomfdag tegemoet zou gaan.
En inderdaad, 't barontje, krenterig en gierig, gaf haast niets en had daarom ook
niet de sympathie van de mensen. Hij werd alleen gevreesd omdat hij rijk was en 't
kasteel bewoonde en ook omdat hij rekenen kon op de bescherming en de steun van
de geestelijkheid. Een tijdlang was er twijfel geweest of de pastoors zich ditmaal wel
met de verkiezing zouden bemoeien. Geen van beide partijen was anti-katholiek,
maar ten slotte had de schaal toch naar de kant van het
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kasteel overgeheld; en nu draafden de geestelijken, ietwat bedekt nog, en bij voorkeur
's avonds, als het donker was, ten voordele van de kandidaat van 't barontje.
Zo naderde de dag van de verkiezing. De propaganda werd heftiger, ontaardde
weldra in persoonlijke aanvallen en hatelijkheden. Aanplakbrieven werden
opgehangen, schimpblaadjes rondgestrooid. Meneer Vitàl werd ronduit verweten dat
hij een dronkaard was, een man die ganse dagen in de herbergen zat en door zijn
mishuwelijk alle achting en gezag had verloren; en van de boer die 't barontje
patroneerde vertelde de tegenpartij dat hij lezen noch schrijven kon en zelfs in zijn
eigen boerenvak zó dom was, dat hij nauwelijks een os van een stier kon
onderscheiden.
Dokter Van der Muijt, mijnheer De Reu en die andere heren trachtten zich neutraal
te houden, maar het kostte hun grote moeite om kalm en in schijn onverschillig te
blijven. Men zag hen gewichtig, met hoge rug en geheimzinnige gebaren in groep
door de straten lopen en 't was of ze nu stelselmatig hun gewone herbergen ontweken:
meneer Vitàl en de jonge Taghon troffen ze haast nooit meer aan in het Huis van
Commercie, in 't Klein Congres of in d' Ope van Vrede; en de vroegere, gezellige
kaartavonden en biljartpartijtjes waren totaal afgeschaft. De jonge Taghon,
verschrikkelijk opgewonden al die dagen, beweerde dat de kerels niet meer te
vertrouwen waren en dat hij haast niet twijfelde of ze zouden mèt 't barontje en tegen
Meneer Vitàl stemmen. Hij sloeg hen gade, hij bewaakte en volgde hen; hij zocht
de gelegenheid om een hevige discussie uit te lokken. Maar 't was of zij het voelden:
ook hèm ontweken ze, verlieten systematisch de herbergen waar hij binnenkwam,
trokken verder, met hun gewichtige, dikke ruggen en hun geheimzinnige gebaren,
naar andere herbergen, die ze dan ook al spoedig weer verlieten, zodra Taghon er
hen volgde. Er was spanning, hoge, hóge spanning in het dorp.
's Ochtends van de grote dag - een zondag - was het verrukkelijk zomerweer.
't Was in 't begin van juni en alles bloeide, kleurde en geurde in de tuinen. Overal
zongen de nachtegalen en hele ben-
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den klapwiekende duiven draaiden schitterend in kringen door de ijle, blauwe
zonnelucht.
Het dorp was al van in de vroegte vol beweging. Uit alle gehuchten kwamen de
boeren aan. Zij vulden eerst de kerk gedurende de vroegmis en de tweede mis, gingen
daarna, rokend en luid pratend, naar hun gewone herbergen, zakten langzaam, in
kleine groepjes, naar het gemeentehuis af. De dorpelingen kwamen met
vrolijk-opgewekte gezichten op hun drempels staan, wisselden kwinkslagen met de
voorbijgangers, riepen luid hun blijdschap over 't prachtig weer, maar waagden geen
woord over de verkiezing. Dat hoefde nu ook niet meer besproken, eenieder had voor
zichzelf een vast besluit genomen en de uitslag zou straks wijzen wat het was. De
baas uit Den Dubbelen Arend, een slimmerd, die gaarne met iedereen goed stond,
had alvast zijn vlag uitgehangen, op voorhand vierend voor de overwinnaar, wie 't
ook wezen mocht.
Eleken, die naar de tweede mis geweest was, kwam verontwaardigd-opgewonden
thuis.
- Wilt-e nòù ne kier wa weten! riep ze van in de gang tot meneer Vitàl, die
zenuwachtig vóór zijn venster de beweging in het dorp stond waar te nemen; - wilt-e
nòù ne kier wa weten; die sloeber van dien ónderpaster hé in de twiede messe gepreekt
dat ze tegen ou moete stemmen!
- O! o! sprong meneer Vitàl ontdaan op. - Wa hèt hij gepreekt?
- Dat de kiezers wel zoèn weten veur wie da ze moete stemmen, hijgde Eleken.
- Ha joa moar, dat 'n wil niets zeggen, meende meneer Vitàl, zenuwachtig zijn
schouders ophalend.
- Hoe 't 'n wil niets zeggen? Dat hij véúr ou woare zoedt hij nie zeggen: stèm veur
hem? weerlegde Eleken met eenzijdig-nuchtere vrouwenlogica.
Gesard schudde meneer Vitàl het hoofd en staarde weer naar buiten. Vanuit zijn
kamer zag hij de stoep van het gemeentehuis en verder heel de lange straat, met die
éne schel-wapperende vlag van Den Dubbelen Arend, tot aan de plaats, waar het nu
bont wemelde van mensenmenigte. Steeds talrijker zakten de groepen slenterend
naar het ge-
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meentehuis af en eensklaps hoorde hij in 't dorp het galmen van een zware bel, die
de kiezers tot de stembus opriep. Het klonk als een alarmgeluid, dat hevig tot in 't
diepste van zijn kloppend hart terugbonsde. 't Was of zijn levenslot nu ging beslist
worden. Hij zag de rood-gezwollen kop van de jonge Taghon in de straat aankomen,
nam hoed en stok en liep hem op de drempel tegemoet.
De stemming was begonnen...
Een dichte mensenschaar trok onder holklinkend voetgetrappel, als een kudde,
langs de brede, houten trap van het gemeentehuis naar boven en drong er zich op
elkaar in de ruime zaal van de gemeenteraadsvergaderingen. Een gendarm in groot
uniform, met kolbak en geweer, hield bij de open deur de wacht en op een podium
aan 't ene uiteinde van de zaal, riep de veldwachter met luider stem de namen af. De
kiezers kregen hun bulletins, drongen achter het bruinlinnen beschot van de 'isoloirs'
om ze te stempelen, kwamen er weer uit en stopten de briefjes in de bussen, onder
toezicht van de autoriteiten. Toen drongen zij langzaam weer in de kudde en bij de
uitgang ontvingen zij uit de handen van twee mannen, waarvan de een fungeerde
voor 't barontje en de andere voor meneer Vitàl, hun bontjes voor eten en drinken;
en met glundere gezichten daalden zij de trap weer af, kwamen in de ruime
herbergkamer van 't gemeentehuis en gingen alvast wat bestellen. Die bontjes, geldig
voor een lekkere maaltijd en vijf pinten bier of vijf borrels, waren steeds het glanspunt
en de grote attractie van de verkiezingen. De openlijke, vast bekende partijgangers
van de kandidaten aanvaardden die wel maar uit één hand; maar al de twijfelaars,
die hun keuze wisten geheim te houden, namen grif van beide kanten aan en zo
hadden velen recht op twee maaltijden en op tien glazen bier of borrels.
't Was twaalf uur. De kiezing was zo goed als afgelopen, maar de uitslag zou niet
vóór vier of vijf uur in de namiddag bekend zijn. Meneer Vitàl stond met Taghon
beneden in de gelagkamer van het gemeentehuis en poogde op de uitdrukking van
de gezichten en in 't luisteren naar de gesprekken iets van een algemene impressie
waar te nemen; doch alles was
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verward en vreemd en twijfelachtig, alsof het om heel andere dingen dan de verkiezing
was te doen. De boeren praatten met schril-schetterende stemmen over vee en
landerijen, giechelden, spuwden en lachten, waren erop uit om een dagje van
gezelligheid en pret; maar buiten op de stoep, vlak bij een van de wijd openstaande
vensterdeuren, hield zich al van in 't begin 't barontje op met de onderpastoor en de
nieuwe kandidaat: een dikke rooie, slaafs-verbouwereerde boerenkop - en meneer
Vitàl begreep maar al te goed wat voor een invloed het enkele zicht van dát drietal
daar samen op de wankelmoedige en bedeesde kiezers moest uitoefenen. Toch bleef
hij vol moed, daar de jonge, opgewonden Taghon hem blééf verzekeren dat hij een
kolossale meerderheid zou behalen; en even had hij pret in zichzelf om de benauwde
gegeneerdheid van dokter Van der Muijt, De Reu en die andere heren, toen zij, van
de stembus weer beneden komend, en hèm en 't barontje tegelijkertijd in de
herbergzaal ontwarend, haast niet meer wisten hoe zich te houden en te wenden. Zij
groetten op een afstand om de beurt de twee partijen, staken hun donkere, dikke
ruggen samen, waartussen alleen de smalle, magere, bleekgrijs gejaste rug van De
Reu als een lichtkaars opschoot; en eindelijk vonden zij in de joelende drukte een
onbezet hoekje met een tafeltje, waar zij dadelijk voor een ‘reiske dreupels’ gingen
dobbelen, als om duidelijk genoeg te betuigen, dat zij mensen van vrede en verzoening
waren, die hun burgerlijke plichten als kiezers wel volbrachten, maar zich daarbuiten
met geen vijandige partijschap wensten op te houden.
- Blanco... Ze stemmen blanco, spotte de jonge Taghon.
Even vóór één uur hadden de laatste kiezers gestemd en meneer Vitàl nam Taghon
mee naar huis om te dineren. De teerling was nu geworpen; wat er ook van kwam,
het kon niet meer veranderen. Nu maar lekker gedineerd, 'n flinke fles gedronken,
'n fijne sigaar gerookt en gewacht. De rest zou vanzelf wel komen. Alleen had meneer
Vitàl aan Eleken gevraagd om de tafel in de voorkamer te laten dekken, zodat zij
vandaaruit alles konden zien wat er op straat gebeuren zou.
Vooreerst gebeurde er niets. De straten waren leeg, de kie-
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zers aan 't eten. Zij mochten gaan waar 't hun beliefde en alle herbergen zaten
stampvol; overal kregen zij voor hun bon een lekkere maaltijd, die dan later door de
kiesdravers betaald zou worden. De bontjes van 't barontje waren rood en die van
meneer Vitàl groen; dat was 't enig verschil. De blauwe kleur hadden beide partijen
systematisch vermeden, omdat het de politieke kleur was van de liberalen, waar
niemand graag gemeens mee had op 't dorp.
Aan de tafel van meneer Vitàl ging het er zenuwachtig toe. Meneer Vitàl had mooi
te herhalen dat er meer dan tijd genoeg was om rustig te dineren en een goed glas te
gebruiken, aangezien er vóór vier uur toch onmogelijk iets bekend kon worden, zij
waren rusteloos-gejaagd alle drie, schichtig etend en drinkend, alsof ergens een vijand
zat te loeren, die hen de brokken uit de mond zou stelen. Geen moment verliet hun
blik de stil-verlaten straat, met de agitant wapperende vlag aan de gevel van Den
Dubbelen Arend, en iedere voorbijganger noemden zij bij de naam en deelden aan
elkander mede hoe hij er uitzag, ernstig, vrolijk, of onverschillig, en waar hij vandaan
scheen te komen, en waar hij naartoe scheen te gaan. Maar de straat bleef van een
ongelooflijke rust en stilte; enkele huizen langs de zonnekant hadden zelfs hun blinden
dicht en langs de schaduwzijde zaten vrouwen met kleine kinderen op de drempels
te spelen, net als op de doodgewoonste zondagen.
Eerst tegen drie uur begon er een weinig beweging te komen. De kiezers trokken
in groepjes uit de herbergen waar zij gegeten hadden en verlieten het dorp, 't gezicht
rood, de pet scheef, dampend-smakkend aan hun pijp. Zij praatten luid en lachten in
de straat; maar hoe meneer Vitàl en Eleken en de jonge Taghon ook al met inspanning
luisterden, iets duidelijks konden zij op zo'n afstand, achter de gesloten ramen, niet
horen.
Meneer Vitàl, die geen ogenblik meer met rust kon zitten, schelde om 't
chauffeurtje.
- Es 't er al iets bekend, Louitje? vroeg hij gejaagd aan 't binnenkomend knechtje.
- 'k 'n Geleuf 't nie, meniere; 'k 'n hè toch nog niets g'heurd.

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

438
- Weet-e wat da ge doet, Louitje: goat in den hof, steekt ou wig achter de muur, tegen
't hekken en hurkt ne kier wat dat al die veurbijgoande boeren vertellen. Moar ge 'n
meug nie lange wigblijven, zulle; en... pstt!... zeg!... zeg aan Nathalie da z' ons nog
'n flassche champagne brijngt.
Louitje ging en Nathalie kwam met de fles. Meneer Vitàls handen beefden zó
zenuwachtig dat hij de ijzerdraadjes van de kurk niet door kon knippen. De jonge
Taghon moest het van hem overnemen. Hij vulde schuimend de glazen en klonk aan,
opgewonden roepend:
- Op de goeien uitslag!
Maar ook hij had geen rust meer; hij keek in de straat, waar steeds meer
kiezersgroepen slenterend aankwamen en eensklaps stelde hij voor even naar 't
gemeentehuis te lopen om te horen wat er omging.
- O joa, menier Daniël, as 't ou blieft, doet datte? smeekte Eleken.
Maar de deur ging open en 't chauffeurtje kwam opnieuw te voorschijn.
- Hawèl? riepen zij alle drie, in hoogste spanning.
- Ze 'n klappen zij van nie anders as van ulder land en ulder biesten, glimlachte
onnozel het knechtje.
- O die loeders! riep verontwaardigd Eleken.
- En niets, nièts van die kiezijnge? vroeg verbaasd meneer Vitàl.
- Ha 't doet; da z' ulder broek voagen aan de kiezijnge en dat 't ulder gelijk es wie
dat er gekozen wordt, hè 'k er 'n poar heure zeggen, antwoordde Louitje wat verlegen.
Plotseling vloog de jonge Taghon met een kreet naar een van de vensterramen:
- Kijk ne kier ginter; wa es dàtte?
Meneer Vitàl en Eleken keken ijlings-schokkend om en zagen van ver een woelende
beweging op de stoep van het gemeentehuis. Een groep van een twintigtal mannen
stond naar de ingangsdeur gedrongen en eensklaps stoven zij uiteen terwijl een kerel,
blootshoofds en met zwaaiend uitslaande armen, wild van de trappen sprong en als
een gek de straat in holde, dadelijk door een hem nahollende bende gevolgd. Haast
tegelijkertijd kwam een tweede man buiten
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gestormd, die twee duiven opliet; en meteen galmde joelend geschreeuw, terwijl
mensen, midden in de straat, van uitgelaten pret begonnen te dansen en te springen.
- Toe, toe, goan hurk ne kier en kom het seffens zeggen! gilde Eleken 't chauffeurtje
toe.
Maar de jonge Taghon was hem al voor; en meneer Vitàl, bleek als een lijk naast
Eleken achter het raam, zag hem ook als een gek de straat in hollen. Hij rende tot
halverwege 't gemeentehuis, in het rumoer van de dorpelingen, die rechts en links
hun deuren openrukten; maar plotseling bleef hij staan, als door een hinderpaal in
zijn wilde vaart geremd. Meneer Vitàl zag hem even midden in een groep staan praten
met hartstochtelijke gebaren en bewegingen, alsof hem iets verteld werd dat hij niet
geloven kon; en toen keerde hij zich schijnbaar kalmer om en kwam met vlugge,
vastberaden stap weer naar 't ‘kasteelken’ toe.
- Hawèl, wa es 't? Wa es 't? riep meneer Vitàl, trillend van ongeduldige emotie,
alsof Taghon hem van ver horen kon.
- Och Hiere! Och Hiere! 't Pakt mij aan mijn herte! zuchtte Eleken, zijn arm
omknellend.
Taghon, aan 't hek gekomen, zag meneer Vitàls ontdaan gezicht achter het venster
en schudde langzaam 't hoofd, terwijl zijn lippen naar beneden trokken.
Meneer Vitàl en Eleken stormden hem in de gang tegemoet.
- Slecht nieuws? vroeg meneer Vitàl schor.
- Heul slecht, antwoordde Taghon ontmoedigd.
- Es 't resultoat definitief gekend?
- Joa 't.
- En...?
- Twiehonderd negenentachentig.
- Ikke?
Taghon knikte sprakeloos met het hoofd.
- En Verghote?
- Zeshonderd twieëntnegentig!
- Nom de Dieu!
Zij drongen alle drie weer in de kamer en sloten de deur. Hun consternatie was zó
ontzettend groot, dat geen van de drie even nog een woord kon spreken, terwijl zij
elkaar met
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verbaasde, haast verschrikte ogen aankeken. Eleken barstte plotseling in tranen uit.
- Twie... honderd... negen... en tachentig! herhaalde meneer Vitàl alsof hij 't niet
geloven kon. - Twie... honderd... negen... en tachentig! Zij-je nie mis? Hè-je wel
goed verstoan?
- Heul goed, zuchtte Taghon, met bevende handen op een stoel zinkend. Er was
opnieuw een ogenblik volkomen stilte, waarin zij hoorden het zwellend-oploeiend
gejoel in de straat.
- Moar, nom de Dieu! doar 'n zijn dan nie anders geweest as valschoars! gilde
plotseling meneer Vitàl met van woede uitpuilende ogen.
Taghon zat met gebukt hoofd in zichzelf te vloeken en te knarsetanden. Eensklaps
vloog hij op, de vuisten naar de straat gebald, met hees-dreigende stem schreeuwend:
- Den dokteur en De Reu, en al die ander valsche lafoars, dà zijn de sloebers die
d' er ou ingesteken hèn! Moar nondenondedomme! Wach moar, 'k zal ze vinden! Ze
'n zillen 't veur niet nie gedoan hên!
- Noeit 'n zal Van der Muijt hier over de zulle mier komen! krijste Eleken. - Al
moest ik nog wel twintig kinders krijgen, gien ien 'n zal d'er deur zijn peuten mier
goan. En gij, gij, riep ze met naar meneer Vitàl als 't ware dreigend uitgestoken
wijsvinger, - gij 'n zil noeit op ulder stamenees mier komen en in ulder sosseteiten
ou demissie geven!
- Ah la la la la la la! hoofdschudde meneer Vitàl zonder veel notitie van Elekens
heftige uitval te nemen. - Twie... honderd... negen... en tachentig stemmen, tegen
zes... honderd... twie... en tnegentig veur da virken van die Verghote, die zeu stom
es as 't achterste van 'n kalf en hoast zijnen noame nie 'n kan zetten! Nom de Dieu
de nom de Dieu! Ala, kom, 't es om d' er mee te lachen! Taghon, drijnkt ou glas uit;
Eleken hoalt ons nog 'n flassche: we goan mee vieren! Hij werd ineens bitter
opgewonden, hij grijnslachte, dronk keer op keer zijn beker leeg, stak een sigaar op
en kwam met Taghon voor 't venster staan, spottend uit de hoogte kijkend naar de
drukte in de straat.
De stoep van het gemeentehuis was als de ingang van een
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bijenkorf, zwart-wemelend van onophoudelijk in-en-uit krioelende mensenmassa's
en midden op de straat werd er gezongen, gesprongen en gezwierd, als op de dolste
kermisdagen. Eensklaps begonnen de klokken op de kerktoren triomf te luiden en
in de verte dreunde het gebulder van de kanonnen, terwijl de vlaggen aan de huizen
haastig werden uitgehangen. Toen barstte schetterend de muziek los en een lange
stoet kwam in de verte aan, voorafgegaan van wild hossende, dansende, zwierende
en buitelende bengels, die, onder het uitbundig schimpgelach van de toeschouwers
langs de huizen, aan een lang touw een oud stuk kachelpijp over de straatkeien
sleepten.
Meneer Vitàl stond van woede te beven en Eleken barstte plotseling weer in tranen
uit.
- O, die sloebers! Die sloebers! Die sloebers! kreet zij, uit de kamer vluchtend.
- Menier Vitàl, woar es ou geweire? Woar es ou geweire? hijgde zoekend de jonge
Taghon. - As ze mee ulder buize veur 't huis durve komen, schiet ik er in lijk in de
musschen!
Maar zij waagden zich niet. Vóór de stoep van het gemeentehuis hieven zij een
gebrul aan als van wilde beesten en zwenkten linksom, een zijstraat door, in de
richting van 't kasteel.
- Kijk ne kier, kijk ne kier, zie-je ze meegoan; de valsche sloebers! raasde Taghon.
Hij wees naar een groepje van een zestal heren die in de stoet achteraan kwamen
en meneer Vitàl herkende van ver de om de hoek verdwijnende, dikke, donkere
ruggen van dokter Van der Muijt en die andere heren, met in hun midden de magere,
lichtgrijs gejaste rug van De Reu, die er als een schrale kaars recht uit opschoot.
Tot laat in de nacht bleef het dorp vol rumoer en beweging. Om tien uur, toen Taghon,
die ook was blijven souperen, eindelijk vertrok, ging meneer Vitàl met gloeiend
hoofd en saamgetrokken wenkbrauwen nog eens in zijn tuin, om er in eenzaamheid
en duisternis zijn woede en teleurstelling te koelen. Maar zelfs dáár had hij geen rust
en werd hij onop-
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houdelijk geprikkeld door de schrijnende herinnering aan zijn geleden nederlaag.
Hij hoorde steeds de chaotische geluiden van 't feestvierend dorp, de bralstemmen
van de dronkaards en het ver gebulder van de kanonnen; en af en toe schoot uit het
donkere van de nacht, in de richting van 't kasteel, een vuurpijl naar de hemel, die
daar even hoog en glinsterend-helder, tot een rijkkleurige tuil van flonkersterren
openbloeide en meteen in de duisternis verstierf. Hij hoorde, als een vaag echo, 't
geschreeuw van de menigte ginds ver; en zelfs de tonen van de muziek, die ook op
het kasteel was, klonken soms tot hem door, heel fijn en ijl, als werden zij uit
kinderspeeltuigen geblazen, met iets schimpends in hun ijle fijnheid, alsof er ginds
een spotgeest zat, die zo belachelijk zwak en kinderachtig speelde, om hem te plagen
en te sarren. Hij dacht aan mademoiselle de Saint-Valéry, die dat nu ook alles zag
en hoorde en een bittere plooi trok om zijn mond. Zijn lippen trilden, iets woelde in
hem, diep in zijn binnenste, en plotseling kwamen hem tranen in de ogen.
- Woar zij-je, Fietàl? klonk eensklaps in de duisternis de stem van Eleken, die,
ietwat angstig door zijn opgewondenheid, hem in de tuin gevolgd was.
Hij kon niet dadelijk antwoorden; de emotie schroefde zijn keel toe. Dringender
herhaalde zij haar geroep.
- Hier, antwoordde hij eindelijk, met schorre stem.
- Ala, toe, kom nou bij mij in huis, 'n houd ou mee die smerigen boel nie langer
bezig, vermaande zij.
Een vuurpijl schoot ginds ver in de hoogte en bloeide in de nacht zó helder open,
dat hij even als bij de gloed van een weerlicht, gans haar beeld als 't ware in vreemde,
sensuele schoonheid vóór zich zag. Het deed hem goed haar zo te zien, haar dicht
en trouw bij zich te voelen. Zij, tenminste, was van hem en haar zou niemand hem
ontnemen. En plotseling voelde hij intens, dat hij nu ook zijn geluk niet verder zoeken
mocht noch kon. Hij was nu eenmaal zo, hij zelf had door zijn huwelijk de toestand
zo geschapen: eer, ambitie, hogere verheffing en ontwikkeling moest hij nu maar
voorgoed vaarwel zeggen en zich tevreden stellen met het geluk dat hij bezat: zijn
natuurkind, de mooie, flink-gezonde
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vrouw die zich nooit aan hem weigerde, de moeder van zijn kind, die hem nog meer
mooie, flink-gezonde kinderen zou geven.
- Eleken, murmelde hij vertederd, - Eleken; en eensklaps sloot hij haar in de
duisternis tegen zich aan, met zulk een knellende hartstocht, dat zij er eerst van
schrikte. Maar zij juichte inwendig en zoende hem terug met dichte ogen, terwijl zij
ook onstuimig haar armen om hem heen sloeg, of zij hem nooit meer los zou laten.
- Kom, kom, kom, al de rest 'n es de moeite nie weird, hijgde hij.
Hij trok haar met zich mee met rasse schreden, gejaagd als in een vlucht, dwars
over 't donker grasveld, recht naar huis toe.
- Sst! stille, stille, da ge 't kind nie wakker 'n moakt, fluisterde zij vermanend, toen
zij boven op hun kamer waren.
Een schrille gloed vlamde even als een weerlicht in de donkere ruiten op, een doffe
knal weergalmde dreunend in de verte.
Hij grinnikte spotlachend en zoende en prangde haar nog vuriger.
- Sst! stille, stille, suste zij dringender, - 't kleintje nie wakker moaken...
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XXIII
Die winter werd hun tweede kind geboren: een jongetje. Dokter Van der Muijt werd
er niet voor gehaald. Zij namen een jonge, pas geïnstalleerde dokter uit een naburig
dorp. 't Was ook bijna overbodig. Met Eleken ging dat weer zo gemakkelijk of het
niets was.
Maar wie zich sinds enige tijd al minder prettig gevoelde, was meneer Vitàl. Zijn
eetlust nam af, hij klaagde over hoofdpijn en slapeloosheid en ook over vage pijn in
de rug en de lenden; en, hoe weinig hij ook at, toch kreeg hij steeds in zijn maag een
zwaar gevoel van óvervolheid, alsof hij zich voortdurend veel te goed deed.
Hij liet het jong doktertje halen.
- O, 't 'n zal niets zijn, meende deze. - 'n Beetse van 'n vuile moage, ne kier firm
purgeren en nen dag of viere vasten.
Nu was er niets waar meneer Vitàl een zo bepaalde hekel aan had als aan vasten.
Zijn lekkere maaltijden, zijn digestie-borreltjes en zijn sigaartjes vulden de lange
dag met afwisselende genoegens en zodra hij dát moest ontberen werd alles vervelend,
droef en leeg. Daarbij geloofde hij maar zeer betrekkelijk aan de doelmatigheid van
't vasten. Hij had juist het tegenovergestelde: iets opwekkends, iets prikkelends
gewild. Zijn maag was alleen wat lui, meende hij; maar de dokter beval het en hij
moest althans proberen om zijn voorschriften te volgen.
Hij zat daar, in zijn chambercloak gewikkeld, als een slachtoffer bij 't vuur; en
toen 't diner op tafel kwam, wendde hij zuchtend, met een pijntrek om de mond, het
hoofd opzij. - Ha moar 'k zoe toch iets eten, al was 't moar 'n talleurken soep en 'n
klein buufstiksken, zei op een klaagtoon, Eleken, die, evenmin als hij, van vasten
hield.
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- 'k 'n Magge niet, 'k 'n durve niet, den dokteur hé 't verboôn, jammerde hij.
- Hè-je nou nievers gien goeste noar?
- Goest en gien goeste. Had hij mij nie gezeid da 'k vasten moest, 'k zoe toch wel
wa geëten hên.
- Wel eet dan; al etende zal de goeste komen, drong zij aan. Maar hij durfde toch
niet. Hij stond op, bekeek zich in de spiegel, stak zijn tong uit.
- Mijn tong 'n wor nie scheunder mee niet t' eten, ze wordt hoe langer hoe witter,
zuchtte hij.
Zij nam een bord en lei er een stuk vlees met saus en een paar aardappels op.
- Ala toe toe, eet da ne kier scheun op; 't 'n es anders nie as fleiwte, verzekerde
zij.
De verzoeking werd folterend, doch hij blééf weerstand bieden.
- Nie, 'k goa nog wachten tot morgen; moar as 't morgen nie beter 'n es begin ik
were t' eten.
De volgende ochtend zag hij er zeer slecht en bleek uit, en zijn tong was nog dikker
dan de vorige avond beslagen. Hij voelde zich heel zwak en alles draaide en
schemerde vóór zijn ogen.
Eleken werd angstig.
- Ge mòèt eten! beval ze. - 't Zijn fleiwten, zeg ik ou. Die jongen dokteur 'n kent
da niet. 'k Zal ìk ou genezen.
Zij liep naar de keuken en deed Nathalie een flinke biefstuk klaarmaken.
De jonge Taghon, die gehoord had dat meneer Vitàl ziek was, kwam hem al in de
vroegte bezoeken.
- Eten! Eten! Eten! zei hij ook, met nog meer nadruk dan Eleken, meneer Vitàls
laatste aarzeling overwinnend. - Eten, menier Vitàl, en euk ne firmen dreupel pakken;
't 'n zijn anders nie as fleiwten op de moage.
- Moar 'k hè almets zuk 'n pijn in mijn oarms en mijn bienen en surtout in mijne
rugge, klaagde meneer Vitàl.
- Dat 'n es 't spreken nie weird, verzekerde Taghon. - Da komt van ou woater.
Hè-je doar nog gien flasselken veuren? Verwonderd keek meneer Vitàl de jeugdige
drinkebroer aan.
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- 'n Flasselken? Wa veur een flasselken? Om wat te doene?
De jonge Taghon expliceerde 't hem. Meest al die heren, die veel uitgingen, en
vooral de brouwers en de stokers, die genoodzaakt waren veel te drinken, kregen op
de duur last van hun nieren. De dokters noemden dat albuminurie, of afscheiding
van eiwitstof, of uremie, al gekke namen die ze verzonnen om de patiënten bang te
maken en ze lang genoeg onder behandeling te kunnen houden, terwijl het zaakje
toch zo doodgewoon was en zonder enige moeite door de patiënten zelf kon worden
nagegaan. Men ging eenvoudig bij de apotheker om ‘een flasselken van da goed’
waarmee het water onderzocht moest worden. De apotheker gaf je een flesje en een
glazen tubetje. Dat tubetje vulde je met je water, je mengde er enkele druppeltjes
van 't flesje in en liet het zo staan tot de volgende dag. Dan nam je 't zacht zonder
schudden op en op de bodem van het tubetje zag je een grijze, geelachtige stof liggen,
als heel fijn zand. Dat was de eiwitstof die zich met het water afscheidde. Lag er
slechts een klein beetje in, je zag er niet eens naar om en dronk maar lustig voort je
pintjes en je borreltjes. Lag er wat veel, dan dronk je gedurende een dag of acht of
tien iets minder, tot het op de bodem van het tubetje weer normaal geworden was.
En sterk, zwaar voedsel bleef je aldoor nemen: buufstikken, zwijnskarbonaden,
eieren, zoveel als je maar kon. Taghons vader, hijzelf, de ontvanger De Reu, meest
al die heren hadden zo een flesje en een tubetje, dat zij af en toe gebruikten, zoals
men met een thermometer zijn temperatuur opneemt; en zij bevonden er zich
uitstekend bij, 't was als een leidraad in een doolhof, je wist altijd precies waar je
heen ging, wat je verdragen kon en niet, wat je doen of laten moest. 't Was of je de
dokter bestendig in de la van je nachttafel had zitten. Natuurlijk waren de doktoren
daar woedend om. Van der Muijt beweerde zelfs dat het kwakzalverij was, zó
gevaarlijk, dat het bij de regering diende aangeklaagd: maar je liet ze maar praten
en ging stil je gang, want iedereen begreep heel goed waarom ze daar zo tegen waren.
Meneer Vitàl had heus niets anders te doen dan flink en ferm te eten en te drinken,
de doktoren aan de deur te
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zetten en bij de apotheker om een flesje en een tubetje te gaan.
Mijnheer Vitàl luisterde, twijfelend, vagelijk bang, even geprikkeld zelfs omdat
Eleken zich weer in het gesprek kwam mengen en hem ook nog eens háár raad op
wou dringen. Zijn blik viel op 't portret van Nonkelken, grimlachend in zijn gouden
lijst; en zijn gezicht vertrok tot een grimas van pijn, terwijl hij aarzelend antwoordde:
- Mijn tong es zeu vuil en 't es almets lijk of er ne stok zat in mijn kele. As ik euk
moar ‘'t bolleken’ nie 'n krijge, gelijk Nonkelken.
De jonghe Taghon moest hartelijk lachen.
- Haha! Nonkelkens bolleken, dat was er ook 'n goeje! Nonkelken was bijna
zeventig toen hij ziek werd en meneer Vitàl was pas in de dertig. Hij had iets in de
keel gekregen zoals een ander iets in zijn buik of in zijn rug krijgt. Alleen dìt kon
het zijn: Nonkelken wou op 't einde van zijn leven bijna niets meer eten en misschien
wel was zijn keelgat toe gegroeid. En dáárom nog eens eten! eten! eten! aldoor maar
eten! alle kwalen ver-eten!
Nathalie kwam met de biefstuk en de gebakken aardappels binnen. Het rook
heerlijk; je snoof er met wellust de fijne lucht van op.
- Dà zijn de medicijnen die ge neudig hèt, zie! riep Taghon. - Ala toe, zet ou aan
toafel en begin moar firm te smullen.
- Joa moar, mijn vuile tonge, aarzelde meneer Vitàl nog even.
- Eet ze scheune! zei Taghon.
Meneer Vitàl zette zich bij en begon te eten. In 't begin ging het wat moeilijk. Zijn
tanden waren sleeuw, niet meer gewend aan 't kauwen na twee dagen vasten. Maar
langzamerhand kwam hij er weer in en at weldra met smaak. Hij kreeg een lichte
kleur, zijn ogen herleefden, een glimlachje kwam op zijn lippen.
- 'k Geleuve woarlijk dat 't mij gien kwoad 'n zal doen, zei hij. En hij stond even
op om in de spiegel naar zijn tong te kijken.
- Verdeke! De vuiligheid es hoast wig, glimlachte hij.
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- Wa hè 'k ou gezeid! triomfeerde Taghon. - Ala toe, eet moar ziere veurt en pakt 'n
goe glas wijn, of 'n firme pinte bier.
- 'k Zoe liever 'n pinte bier hèn, zei meneer Vitàl.
Eleken vloog zelf naar de kelder, om het hem vers te halen.
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XXIV
Die winter kocht meneer Vitàl zich een flesje en een tubetje. Af en toe maakte hij
het mengsel en keek dan de volgende ochtend naar het resultaat.
't Was telkens als een fijn, grijsachtig wolkje, dat daar op de bodem lag. Het leek
niets, een snuifje, een donsje in een glaasje; en toch prikkelde 't hem zo, het maakte
hem zo boos en zenuwachtig en hij schudde 't door elkaar en zag het dan helemaal
troebel worden, met hier en daar een héél klein helderglanzend puntje als een
doorschijnend balletje van goud. Het sarde en treiterde hem. Hij had het tubetje
helemaal helder willen zien, zoals hij wist dat 't wezen moest, zoals het bij gezonde
mensen was. Want,... hij probeerde 't ook op Eleken en zelfs op zijn kinderen om te
vergelijken en zo zag hij juist 't verschil; en dat verschil alleen maakte hem reeds
chagrijnig, was iets dat hij niet uit kon staan.
- Ha moar es da nou toch 't spreken weird, veur azeu 'n klein beetsen! ontsnapte
't Eleken eens, bijna ongeduldig, toen hij haar weer, met gefronst voorhoofd, het
tubetje vertonen kwam.
- 'n Klein beetsen! 'n Klein beetsen! riep hij, bitsig. - Weet-e gij wel dat da klein
beetsen eiwit es en dat de kracht van ne meins zijn lichaam doarmee wiggoat?
- Ha moar, Hiere Godheid, mee ièn ei te zuipen hè-je toch wel tien kiers zeu veel
eiwit were of dat er doar in es, zei ze argeloos-naïef.
Hij keek haar aan met ogen of hij haar van verontwaardiging in de grond wou
boren. Doch hij bedwong zich en haalde zijn schouders op.
- C'est ça, g' hèt gelijk, 'k zal morgen 'n ei zuipen, antwoordde hij op kwaadaardige
spottoon.
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Naar een dokter wilde hij niet meer. In de jonge arts van het naburig dorp had hij
geen vertrouwen en over dokter Van der Muijt was hij, sinds de verkiezing, niet goed
meer te spreken. Het was wel geen openlijke vijandschap, maar hij groette sec als
hij nu een van die heren ontmoette en met Taghon had hij andere herbergen uitgekozen
om hun avonden door te brengen. Trouwens, hij ging niet veel meer uit; hij begon
mensenschuw te worden. Hij was en bleef vaag misnoegd en chagrijnig over allen
en alles, en de minste onaangenaamheid kon hem buitenmate hinderen en prikkelen.
't Was alles de schuld van zijn maag, die maar niet weer op streek wilde komen.
Iedere ochtend nu, bij het ontwaken, na een woelige en dikwijls slapeloze nacht,
stond hij loomvermoeid op, met dat naar gevoel in zijn keel of daar iets zat dat hij
niet weg kon krijgen. Met gefronste wenkbrauwen ging hij naar de spiegel, zag zijn
geelachtig bleek, opgezwollen gezicht met waterige zakken onder de ogen, stak zijn
tong uit en schudde mistroostig het hoofd. Die tong wóú maar niet zuiver worden.
Altijd dat droge, wit beslagene, altijd die akelige smaak, altijd die lust tot walgen en
braken. Toen ging hij naar het tubetje, nam het voorzichtig op en telkens zag hij weer
dat treiterend wolkje, dat bedenkelijk geelgrijs bodempje, nu eens wat meer, dan
weer wat minder, maar telkens en telkens weer, onverjaagbaar. Het maakte hem
droevig en ellendig voor de ganse dag.
't Gewoon ontbijt van andere mensen: brood, melk en koffie, een ei, een stukje
kaas, boezemden hem een onoverkomelijke afkeer in; hij gruwde ervan, hij kon
eigenlijk niets van solide voedsel gebruiken, zijn maag moest eerst geopend worden
door iets prikkelends en vloeibaars: nu eens een glas champagne, dan weer cognac
met spuitwater en weldra liefst een borrel, een groot glas sterke jenever en somtijds
twee, tot hij weer zijn krachten voelde. Eerst daarna kon hij ontbijten. Maar dan
kwam de digestie en die wou ook maar niet. Het bleef hem op de maag liggen, hij
werd weer draaierig en misselijk, en opnieuw moest hij zijn toevlucht nemen tot de
fles, om het te helpen verwerken. Dat duurde zo de ganse dag: zijn maag prikkelen,
voedsel innemen, de spijzen
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verwerken. Het werd een chagrijnige obsessie, een zoeken en proberen van allerlei
huismiddeltjes en meteen een halsstarrig toenemende afkeer van elke geneeskundige
behandeling of hulp. Geen medicijnen, geen dieet, geen vasten meer! 't Was of hij
zich instinctmatig de ernst van zijn toestand wel bewust was en gruwde bij 't
vooruitzicht van al wat hij zou moeten doen en laten om nog te genezen. Hij wilde
niet ziek zijn, geen ogenblik; hij wilde als een gezond mens leven, of niet leven!
De overige uren van de dag, als zijn maag hem een poosje met rust liet, bracht hij
nu liefst binnenshuis door. Jagen deed hij niet meer, de auto stond met slappe banden
in de remise en ook de kleinste wandeling vermoeide hem zo, dat hij maar liever op
zijn kamer bleef. Ook het lezen ging niet goed meer; de letters schemerden en dansten
vóór zijn zwakke ogen en zijn geest, bij 't minste ingespannen denken, begreep maar
half en vaag meer de betekenis van de verwarde zinnen. Bij voorkeur zat hij nu te
peuteren in geïllustreerde blaadjes, waarbij zijn ogen stil genoten van de lijnen en
kleuren, terwijl van zijn hersenvermogen slechts een minimum van werking werd
vereist. Het waren dikwijls ondeugende voorstellingen, waar hij dan met Eleken nog
even om kon lachen; en als hoogste distractie had hij het kaart- of dominospel,
waarvan hij uren lang genieten kon, in gezelschap van Taghon, van de oude
schoolmeesteres en moeder Lie of vader Peutrus, die hem nu vaak om de beurt
kwamen bezoeken. Zij speelden met de fles op tafel, onder het aanhoudend roken
van pijpen en sigaren, terwijl Eleken zich met haar kinderen bezighield, en langzaam
aan werd het een roes waarin hij zijn verveling en zijn narigheid vergat en zich voor
een poos weer beter voelde. Dan was hij week-vertederd over Eleken en zijn kinderen
en hij verlangde naar de avond om weer innig en alleen bij haar te zijn, als in een
instinctmatig voorgevoel dat ook diè genieting hem weldra zou ontnomen worden.
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XXV
Van lieverlede kwam hij helemaal niet meer uit, en in 't dorp begonnen zich vreemde
geruchten te verspreiden. - Meneer Vitàl drijnkt hem ziendelijngen deud in den
dzjenuiver! vertelden de mensen. De oude schoolmeesteres had hem op een middag
alleen in zijn kamer vinden zitten, terwijl Eleken even naar De Groene Linde was,
met de fles naast zich, zó stom- en stomdronken, dat hij haar niet eens herkend had
en bijna van zijn stoel gevallen was toen hij op wou staan. De schoolmeesteres was
ervan geschrokken, zó ellendig slecht als hij er die dag uitzag en aan half het dorp
had zij de nare tijding meegedeeld, dat meneer Vitàl het al heel spoedig moest
‘herpakken’ of dat het met hem uit was.
- L'alcóóól et Flavie! grinnikte dokter Van der Muijt, toen Sietje uit d'Ope van
Vrede hem nog diezelfde avond het akelig nieuws mededeelde.
't Bolleken, spotte De Reu. En ook die andere heren lachten nog eens om de
vroegere kwaal van Nonkelken, die nu op zijn neef scheen te zijn overgegaan.
- Hij es te vroeg aan den dzjenuiver begonnen; jonge meinschen keunen doar
slechter tegen as d'ouwe, meende de dokter. - Joa moar, en nou peist hij dat hij hem
zelve, zonder dokteur, kan genezen mee da flasselken en da tubeken woar dat hij
zijn woater in onderzoekt, haha! Hoe es 't toch meugelijk van zeu dom te zijn veur
ne jongen die zijn studies gedoan hèt? Die andere heren zwegen, want het verwijt
trof ook hen, van terzijde. Ook zij gebruikten immers als gezondheidsbarometer het
flesje en het tubetje van de apotheker, liever dan de medicijnen en de voorschriften
van de dokter. En de dokter wist het wel, maar zij durfden 't niet bekennen, omdat
hij er zo boos om was.
- As 't woar es 't gien dat er verteld wordt en as hij op die
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maniere veurtgoat 'n zal 't hij gien zes moanden mier uithouên, voorspelde de dokter.
En hoofdschuddend besloot hij, nog eens op zijn vroeger stokpaardje: - 't Es spijtig,
't es toch spijtig! 't 'n Es giene kwoa jongen, moar mee zijnen dwoazen treiw hèt hij
hem onmeugelijk gemoakt. Il aurait mieux fait d'épouser mademoiselle de
Saint-Valéry, au lieu de se brouiller avec le baron. Op die manier ha alles goe geweest.
- A propos, 't schijnt da ze goat treiwèn! zei De Reu.
- Zeu! riep de dokter verwonderd. - Mee wiene?
- 'k Hè heuren zeggen mee nen baron uit de Woale-pays. Sietje, die aan haar
naaimachine zat, hield even op met werken en mengde zich in 't gesprek:
- 't 'n Zoe mij nie verwonderen. De koetsier van 't barontsjen es hier passeerde
weke drei kiers veurbij gereên mee ne jongen hiere die 'k nog noeit gezien 'n hà.
- Joa moar, 't es zeker, heul zeker, beweerde De Reu; - 'k weet 't van de klerk van
de notoaris van Amertijnge, die 't huwelijkskontrakt gemoakt hèt.
- Wel zeu, wel zeu, wel zeu! En da 'k doar nog nie van g'heurd 'n hè! herhaalde
de dokter verwonderd en enigszins teleurgesteld.
Een van die heren, de postmeester, kwam binnen.
- Hèt-e gij doar iets van g'heurd, postmiester, da mademoiselle de Saint-Valéry
zoe treiwen mee nen baron uit de Woale-pays? vroeg dokter Van der Muijt.
De postmeester glimlachte geheimzinnig.
- 'k Moe zwijgen, hè? Secret professionnel!
- Joa moar, ge keunt ons toch wel zeggen of er altemets brieven uit die streke
komen aan 't adres van de jonkvreiwe, meende de dokter.
- Moar doarmee 'n weten we nog nie wat dat er in stoat, hè? glimlachte opnieuw
de postmeester, met een olijk knipoogje, of hij tóch wel heel veel meer wist dan hij
zeggen wou. Daarmee wisten die heren ook trouwens genoeg. De ziekte van meneer
Vitàl was er helemaal door vergeten en met hartstochtelijke belangstelling bespraken
zij nu deze nieuwe, grote, komende gebeurtenis.
- Cré nom! En da menier Vitàl die scheune kanse verkeken hèt! zei enkel nog, met
een hoofdschudding, de dokter.
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XXVI
Enkele weken later, midden in de nacht, werd dokter Van der Muijt plotseling
opgebeld. Hij trok zijn raam open, zag, in de duisternis, een vage gestalte vóór zijn
deur.
- Wie ès er doar? vroeg hij.
- Ik, menier den dokteur, antwoordde een geagiteerde stem.
- Wie, ik?
- De sefeur van menier Vitàl. Medàm zen mij vroagen of ge toch sitoe zoedt wille
komen. Menier es al mee ne kier zeu schrikkelijk verslecht.
- Zeu! riep de dokter haast schrikkend. - Wee meniere da g' om mij gekomen zijt?
- 'k 'n Zoe 't nie keune zeggen, menier den dokteur; 'k 'n hè hem zelve nie gezien.
- 't Es goed; zegt da 'k sebiet zal komen.
Hij sloot het raam, hoorde 't chauffeurtje haastig in de holklinkende straat
vertrekken, stak licht op en kleedde zich ijlings aan.
- Hè-je da g'heurd? vroeg hij aan zijn vrouw, die half wakker, maar zwaar slaperig,
nog met het gezicht naar de muur lag.
- Van watte? brabbelde zij met dikke tong.
- M'sieu Vitàl. 'k Vrieze dat 't einde es.
- Zeu...! keerde zij zich plotseling, helder wakker, met grote ogen van verbazing,
om.
De dokter was klaar; hij voelde of hij de huissleutel mee had, raadde haar aan maar
door te slapen.
- Kom zeu gauwe meugelijk weer om mij te vertellen, drong zij aan.
- Bon. En hij was de deur uit.
Hij zag van ver licht in het ‘kasteelken’ en 't chauffeurtje
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stond hem in de duisternis op de stoep af te wachten.
- Ge kent de wig, e-woar, menier den dokteur? fluisterde hij.
De dokter was al de trap op. Boven ging een deur open en Eleken, in hoogzwangere
toestand van haar derde kind, trad hem schreiend tegemoet.
- O, menier den dokteur, 't es schrikkelijk, snikte zij: - Moeder, 't meissen en de
schoolmiestesse zijn d'r bij, moar ze 'n keunen hem hoast nie mier miester. 't Zit nou
amoal in zijn heufd. Hij es compleet lijk zot. Hij mient dat er ratten op zijn bedde
leupen, en da z' in zijn kele sprijngen. O, heurt hem! Heurt hem!
Ernstig wenkbrauwfronsend trad de dokter binnen.
De kamer was in schemerduister.
- Lucht, mier lucht, sprak stil de dokter.
De keukenmeid vloog naar een tafeltje, draaide de lamp wat hoger op. Een rauwe,
schorre kreet weergalmde. De dokter kwam om de hoek van 't bed waarin meneer
Vitàl lag te wringen en te woelen, met inspanning door de oude schoolmeesteres en
moeder Lie onder bedwang gehouden.
- Roept de knecht boven, beval de dokter.
Nathalie holde naar de trapleuning, terwijl de dokter moeder Lie en de
schoolmeesteres ter hulp kwam.
Hijgend, blazend, zwetend, met om de beurt wild draaiende en dan plots weer als
dood dichtvallende ogen, stootte meneer Vitàl voortdurend rauwe, schorre klanken
uit, machteloos zijn lichaam wringend om aan de drukking van de knellende handen
en armen te ontsnappen. Hij schopte en spartelde, hij spuwde en blies als een
woedende kat, hij knarsetandde en walgde en spuwde dan opnieuw alsof hij braakte,
terwijl zijn hese, schorre keel af en toe duidelijker klanken brulde:
- Pouah! De ratten! Op mijn bedde! op mijn handen! in mijn kele! Pfoe! pfoe!
pfoe! Sloa ze deud! Sloa ze deud! Pfoe! foe! foe!...
- Vasthouên! Vasthouên! Nie losloaten! hijgde de dokter tot het chauffeurtje, dat
ook ter hulp was toegesneld.
- Och Hiere, menier den dokteur, wa ès da toch? Wa hèt hij toch! 't Wordt hoe
langer hoe irger! snikte Eleken.
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Maar de dokter had geen tijd om zich met haar te bemoeien. - Gij euk hier, helpe
vasthouên! riep hij gebiedend tot de keukenmeid, die als versteend van schrik tegen
de tafel stond. En toen zij met hun vieren de steeds hees-briesende, walgende,
spuwende patiënt eindelijk flink onder bedwang hadden, vloog hij naar de deur, het
huilend Eleken van zich afwerend, nog eens met nadruk gebiedend, dat ze hem geen
ogenblik los mochten laten, voor hij met het nodige, dat hij thuis ging halen,
terugkwam.
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XXVII
Enige dagen verliepen. Groot was in 't dorp de opschudding en de vreemdste verhalen
gingen rond. Meneer Vitàl lag in de ‘moersessen’1 en had de ‘kamezool-de-fors’2
aan, werd verteld. Dag en nacht lag hij te schreeuwen en te brullen, dat men hem
grote ratten in de keel stopte om hem te doen stikken. Iedere avond hoopten zich
stille groepjes samen bij het hek om het akelig geluid te horen.
- 't Es 't bolleken; hij hè dezelve ziekte as Nonkelken, 'n famieldeziekte, meenden
de mensen. Maar enkelen schimplachten bedekt:
- 't Gloazen bolleken, mee dzjenuiver in van binnen.
Toen lachten zij allen even gedempt, maar enige vermanende stt's werden
gefluisterd en weer stonden zij met ingehouden adem te luisteren of ze zijn rauw
gebrul nog hoorden. De avonden waren fris en rein, de volle maan rees
dof-oranjekleurig glanzend in het langzaam uitstervend daglicht met haar rond gezicht
over de donkere daken, het zwaargezwollen beekje stroomde bruisend op zijn
hobbelbed van keitjes en de avondster blonk als een grote, solitaire diamant in 't
westen, terwijl hoog in de zwarte, bladerloze kruinen van de tuin, de wakkere lijster
met haar krachtige, kristalheldere stem, het voelen-naderen van de lente zong.
- De die 'n hè gien bolleken in heur kele, fluisterden de mannen, naar de hoge
donkere bomen opkijkend.
En weer hoorden zij dan, als een ver en dof gebrul van moord, door 't helder zingen
van de vogel heen, het schorre

1
2

Delirium tremens.
Dwangbuis.
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schreeuwen van meneer Vitàl, achter de toegeblinde ramen van 't ‘kasteelken’...
En plotseling was het uit. Op een vroege avond hoorden zij niets meer. 't ‘Kasteelken’
stond daar, schijnbaar onbewoond-verlaten in de grauwe schemering tegen zijn zwarte
achtergrond van hoge kruinen, met al zijn luiken als het ware in lijdende bespiegeling
gesloten. Er was iets gebeurd, iets volbracht; een ongewone atmosfeer scheen er
omheen te hangen, een atmosfeer van benauwende stilte en mysterie; iets plechtigs,
dat zij allen, die daar stonden, instinctmatig, angstbekruipend voelden. De stemmen
werden nog fluisterender, de gezichten schemerden lijkachtig bleek in het halfduister,
de grote donkere ogen keken elkander ondervragend aan.
- Zoedt-hij deud zijn? vroeg eindelijk iemand hol en dof, als uit een graf.
Zacht ging de deur van het ‘kasteelken’ open en in de grauwe schemering kwam
de vaag-zwevende gestalte van 't chauffeurtje naar het hek toe.
- Es hij deud? waagde stil fluisterend een van de nieuwsgierigen te vragen.
- Joa hij, antwoordde op dezelfde toon 't chauffeurtje. En hij verdween in 't grijze
van de straat.
In opgewonden stemgefluister schaarden de nieuwsgierigen zich achter de
omheiningsmuur tot een druk en somber troepje samen.
Het beekje suisde in ondertoon en tussen 't zwart gewirwar van de naakte twijgen
flonkerde Venus' diamantenschicht. Zacht rees de maan boven de stille daken. Hoog
en helder in de ijle lucht jubelde het lieve lijstertje de komst van de blaadjes en van
de bloempjes, de zachtheid van de avonden en de sereenheid van de nachten, 't
herboren-worden van de frisse lente tegemoet...
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Het Volle Leven
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I
De grote lusttuin van het Landjuweel stond in zijn rijkste najaarspracht...
Het gloeide alom van brons en goud en purper op de hoge kruinen. De zware
boomstammen stonden te laaien, de lovers tintelden; en ook daar waar het groen nog
overheersend wolkte, kronkelden lange, oranje vlechten door de toppen, of kuifden
rode kammen op, uitdagend vlammenschietend, als glinsterende vuurraketten. De
zon ging onder, bloed-druppelend in het kreupelhout, en haar laatste, geweldige
stralenbundels doorglansden heel de atmosfeer met een apotheosegloed, terwijl, hoog
uit de zacht-serene, blauwe hemel, een teer-wazige nevel nederdaalde, die van
lieverlede alles met zijn vredevolle rustsluier omhulde.
Eenzaam op het terras, vlak vóór de stille vijver, waarin al die glorie zich
weerspiegelde, zat mevrouw Dudemaine in haar lage, rieten leunstoel. In wijde
kringvlucht om haar heen, hoog door het ijle van de lucht, boven torens en kantelen,
schoten de gejaagde zwaluwen, als op de schoonste zomeravonden, elkander
onverpoosd scherp gillend na. Op het klein rond tafeltje, dat naast haar stond, lag
haar borduurwerk. Het lag er, in elkaar gerold en vastgeprikt met de naald, als
afgedaan. Het kopje en het schaaltje, waaruit zij thee gedronken had, stonden er leeg
naast. Mevrouw Dudemaine scheen mijmerend uit te rusten. Haar witte handen hingen
slap over de leuning van haar stoel, haar bleke ogen staarden, als met haar gedachten
in het heen en weer zwevend gezang van de zwaluwen meegevoerd, vaag over de
lage, glinsterende bloemenrand van het bordes en over de effen waterspiegel van de
vijver heen, in het verschiet van de lange, rechte oprijlaan met haar vierdubbele rij
goud-en-brons gekruinde reuzenbeuken.
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Het was een vrouw van vijftig jaar. Zij had een fijn-gevoelig, ovaal gezicht, met
bleke wangen en reeds bijna gans witte, in bandeaus gestreken haren. Het voorhoofd
was smal en recht, de neus scherp, de mond klein, met zachte, mooi gevormde lippen.
De ferme ronding van de kin scheen van wilskracht te getuigen, maar de ogen, de
stille bleke ogen vol weemoed, zeiden al haar grote zachtheid en de diepte van haar
mijmeren en haar lijden...
Aldoor weer die herinnering aan 't gruwelbeeld van vroeger...
Twee jaar was 't nu geleden...
Zij woonden in die tijd dichtbij de grote stad, op een domein dat eertijds een mooi
buiten was geweest, maar langzaam aan ombouwd geworden was, door meer en meer
zich uitbreidende, onaangename voorstadbuurten. Toch leefden zij er vreedzaam en
gelukkig met hun beide kinderen, een meisje en een jongen, nemend van de
stadsgenoegens wat er hen van lustte, verder vrij en afgezonderd, zonder storende
drukte om zich heen.
Was dat leven voor 't meisje tóch te saai en te eenzaam geweest? Had zij te weinig
omgang met vriendinnen van haar leeftijd? Was de vader te veel afgetrokken door
zijn studie? Had de moeder zich niet genoeg met haar dochter bemoeid? Hoe dan
ook, plotseling kwam grote smart en stoornis in hun schijnbaar kalm-gelukkig
samen-leven.
Het meisje werd verliefd!... Zij werd verliefd, doods-hartstochtelijk en ongelukkig
verliefd op iemand van mindere stand, een handelsreiziger, een jonge man - hoe en
waar had zij hem ooit ontmoet!... hoe en wanneer was het in haar ontstaan! - een
jonge, knappe man, die in de buurt daar met zijn monstertasje de winkeltjes afliep!
't Was al héél ver gevorderd toen mevrouw Dudemaine het toevallig door een
gevonden brief en een portret ontdekte; en Marguerite, onmiddellijk door haar moeder
ondervraagd en uitgevorst, bekende alles: hun eerste ontmoeten op straat, haar
eensklaps ontvlammende liefde, nog vóór ze wist wie hij was, hun brieven, hun
geheime rendez-vous, hun wederzijdse belofte van eeuwige trouw! Wat deed het er
toe, dat hij
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slechts een onbekend handelsreizigertje en zij een rijke héritière was! Hij was knap,
hij was mooi, hij had een nobel hart, zij voelde hem haar meerdere in alles, behalve
in familie en fortuin. Het leven dat hij leiden moest paste niet bij zijn hogere gaven,
hij verdiende beter, oneindig veel hoger en beter, en 't was haar hoop, haar trots en
haar vrome illusie, hem dat hogere en betere te geven.
Mevrouw Dudemaine besefte dadelijk, met al de angst van het groot, dreigend
gevaar, dat koele, strenge redenatie niets zou baten, terwijl zij bovendien, voor de
gevolgen van een al te plotselinge, ruw dwarsbomende tegenkanting terugschrikte.
Door bovenmenselijke inspanning wist zij verstandig-kalm te blijven en verweet
enkel aan haar dochter het onbesuisd lichtzinnige van haar opvlammerij.
- Je bent te jong, Margot, veel te jong en onervaren; je bent nog een kind, je weet
nog veel te weinig van de mensen en de wereld af. Beloof mij op je woord van eer
één ding: dat je voorlopig alle connectie, hetzij ontmoetingen op straat, geheime
rendez-vous of brieven met die jongeman zult staken, tot ik de tijd gehad heb
informaties over hem te nemen.
En Marguerite, hopeloos-snikkend in haar moeders armen, hàd beloofd.
Zonder er vooreerst een enkel woord met haar man over te spreken, verkreeg
mevrouw Dudemaine de nodige inlichtingen.
Zij vernam dat het een jongen was van zeer geringe stand, maar vlijtig en van
voldoende gedrag. Helemaal geen fortuin, een tot nog toe vrij ondergeschikte positie,
maar wel op weg om zich tot een degelijke burger te verheffen. Hij was een charmeur,
luidden de berichten verder, een man die iets over zich had wat meest alle vrouwen
bekoorde, zodat er meer dan éne rondliep, die dodelijk op hem verliefd was.
Mevrouw Dudemaine oordeelde, met haar hart en haar verstand, dat deze ‘goede’
getuigenissen er voor hààr doel heel slechte waren. Zijn portret had het haar reeds
verraden; hij droeg de akelig-mooie stempel van de typische vrouwenveroveraar: de
man met glinsterende ogen, met donkere haren en met opgekrulde fijne snor, slank
van gestalte en tè
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opvallend keurig van kledij, de man die weet dat hij zich maar te vertonen heeft om
de hoofden op hol te jagen.
Zó'n man!... diè man en haar dochter! O,... zij huiverde ervoor! Muurvast, rotsvast
besloot zij het tegen te gaan; maar hoe? Thans moest ze wel met droge, koele redenatie
voor de dag komen.
Marguerite hoorde haar moeder aan, en onder haar strenge, afkeurende woorden,
voelde zij al haar tere idealen en illusies als de bloempjes zelf van haar droevig hart
verkwijnen en tenietgaan. Zij was van aard een stil en ingetogen meisje, niet sterk
van gezondheid, met een dromerig, in zichzelf gekeerd karakter. Zo wijs en
nuchter-koel beschouwd als haar moeder het deed, voelde zij ook wel dat heel weinig
vóór en alles tegen zulk een onbezonnen liefde pleitte, maar 't wàs bij haar nu eenmaal
liefde, hartstochtelijke liefde, en welke redenering kan daar vat op krijgen?
Dagen lang, wanhopig, schreide zij haar zware droefheid uit... Toen werd het
langzaam aan weer stil, doodstil in haar, en de moeder waande dat zij haar leed aan
't overwinnen was, en zich eindelijk in het onoverkomelijke schikken zou. Dagen,
weken, maanden verliepen. Marguerite scheen geheel weer tot kalmte en rust
gekomen. Zij leefde weer gewoon in 't stil gezin haar ietwat eentonig en afgezonderd
leventje van vroeger, en mevrouw Dudemaine, die 't ogenblik gekomen achtte om
haar door reizen en verplaatsen in heel andere omgeving, de laatste zweem van leed
en rouw voorgoed uit 't hart te wissen, had reeds plannen voor een ganse winter in
het zuiden opgemaakt, toen zij, enkele dagen vóór hun vertrek, plotseling, onder een
ruwe slag van openbaring, tot de ontdekking kwam, dat niets gebaat had.
Door welk instinctmatig voorgevoel gedreven, was zij die avond, die somber-droeve,
mistige najaarsavond, terwijl zij rustig, naast haar man, bij de leestafel zat, plotseling
opgestaan en de tuin in gehold? Welke geheime macht openbaarde haar dat
Marguerite, in plaats van op haar kamertje te zijn als elke avond om dat uur, ginds,
ginds ver in de diepte van de tuin was, met hèm, met die geduchte, verafschuwde
man, die er haar had aangelokt?
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Zij holde in de duisternis naar buiten, keek even naar de verlichte ramen van
Marguerites kamer op, voelde, vóélde dat zij er niet was en rende langs de donkere,
slijkerige paden, hijgend, glippend, struikelend tegen graszoden en boomwortels, de
vijver om, de lanen door, tot zij buiten adem aan het uiteinde voor 't schemerwitte
hekje kwam, dat open stond, en waar zij hen dadelijk hoorde en ontdekte, op een
bank, onder een half ontbladerd prieeltje, in elkanders armen...
Hij liet haar met een schorre gil los en sprong op, zodra hij mevrouw Dudemaine
ontwaarde; hij sloeg zijn armen uit en vluchtte door het hekje weg, terwijl de moeder,
met een kreet van foltering bij haar stom-geknakte dochter kwam, aldoor herhalend,
met een hees-hikkende stem, als wist ze niet meer wàt ze zei:
- O!..., Marguerite! Marguerite! Marguerite! Wat heb je gedaan! Wat heb je
gedaan!...
Thans was het zwijgen niet meer mogelijk! De vader, hoe ongeschikt ook voor zulke
mededelingen, móést het toch eindelijk weten, en mevrouw Dudemaine zei het hem,
op staande voet, in 't bijzijn van hun dochter.
Meneer Dudemaine, ruw gestoord in de gecompliceerde dilettantenstudies waarmee
hij zijn verder doelloos leven van rijke rentenier en grondbezitter vulde, was er de
man niet naar om praktische en doelmatige middelen in zulk een gewichtig geval te
beramen. De geringste huiselijke wederwaardigheid bracht hem al van streek;
goedhartig, beschaafd en zacht in het gewone leven, werd hij door tegenkanting
dadelijk zenuwachtig-opbruisend, en ook nu vond hij niets dan opgewonden,
vinnig-overdreven uitbarstingen en verwijten, in plaats van kalme, strenge, ferme
overtuigingswoorden, om, zo mogelijk, het kwaad nog te herstellen.
- 't Is infaam! 't Is infaam! brulde hij, met verwrongen gezicht en krampachtig in
elkaar geknelde handen. - 't Is de schande, de oneer, de ondergang van de familie!
Meer dan zulke en dergelijke was er uit hem niet te krijgen. Als een gefolterd beest
liep hij driftig in de kamer rond, zuchtend, krijtend, schreeuwend, zijn armen
wanhopig ten
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hemel slaand; en af en toe kwam hij sidderend van het hoofd tot de voeten vóór zijn
in smart vernielde dochter staan en gilde als een uitzinnige, in 't Frans, omdat de
boden het niet zouden verstaan:
- Mais tu es donc un monstre, un reptile, une bête malfaisante, que nous avons
nourrie avec tendresse et qui nous tue, qui nous assassine, qui boit notre sang!...
En tóén was het gebeurd... Met één ruk en een woeste schreeuw vloog Marguerite
eensklaps de kamer uit en holde de trappen op. Meneer en mevrouw Dudemaine,
even onthutst door het onstuimige van haar vlucht, hoorden haar boven met geweld
de deur van haar kamer openstoten en weer dichtsmakken. Toen hoorden zij ook, in
een geluid van aan scherven rinkinkelend glas, het heftig openrukken van een raam;
en 't ogenblik daarna was 't als een dof en sinister gefladder daarbuiten, gevolgd door
een plonzende slag in de vijver, waarvan het water, hoog als een fontein, scheen op
te spatten.
Met een noodkreet stormden zij alle twee, bliksemsnel het gruwelijk drama vóélend,
in de donkere nacht naar buiten. - Licht! Hulp! Moord! Moord! gilden zij, in waanzin.
Maar vóór de meiden met hun lampen buitenkwamen, en vóór zijzelf 't aan de oever
vastgemeerde schuitje hadden losgemaakt en 't water ingestuurd, was 't reeds te laat:
de zwarte, effen vijveroppervlakte had zich over 't lijk van Marguerite gesloten! Zij
haalden haar, slechts enkele minuten later, op; zij deden, bijgestaan door twee in
allernaast gehaalde dokters, het onmogelijke, om haar weer in het leven te roepen,
doch alles tevergeefs.
Meneer en mevrouw Dudemaine, door de onverwachte, wrede slag eensklaps geheel
omgekeerd in al hun gevoelens, verweten zich de dood van hun enige dochter, als
hadden zij haar met eigen handen om 't leven gebracht. De gruwelijkste der
wroegingen werd hun aanhoudend, folterend leed. Hoe verachtelijk klein en nietig
leken hun nu al hun tegenkanting en bezwaren, bij die enkele, schrikkelijke
wanhoopsdaad! Die liefde, die onbezonnen, onder elk opzicht van kalme en koele
redenering afkeurenswaardige liefde, was dan toch
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sterker dan alles geweest, sterk als de dood! Ja, zó was 't in haar: hem of de dood!
En zij hadden 't niet begrepen, zij hadden niet de moed noch de eerlijkheid gehad,
zich één ogenblik, ernstig, diep en zonder vooroordeel in het gevoel en de smart van
hun kind te verplaatsen! Laf en kleinzielig, bang en bekrompen, enkel vol van de
ellendige begrippen en bezwaren van hun stand, dàt waren ze geweest. Zij hadden
geen geloof gehecht aan 't hoge, en machtige, en diepe van zulk een liefde.
Zij wisten 't eerst toen het te laat was! O! was het maar opnieuw te beginnen! Hoe
gretig zouden zij toegestemd hebben! Maar 't wrede Noodlot liet niets herbeginnen.
Iedere daad was een onveranderbare gebeurtenis en iedere gebeurtenis sleepte haar
onverbiddelijke gevolgen na. Rouw, wroeging, boetedoening, dàt alleen bleef hun
nog over.
Na de eerste maanden van vertwijfeling, waarin zij - vooral mevrouw - zó weinig
meer aan 't leven hechtten, dat, ook voor hen, de dood als een verlossing zou geweest
zijn, kwamen zij langzaam, o, zo pijnlijk-treurig langzaam weer tot bedaren; en zij
zagen nog een flauwe hoop schemeren in de sombere nacht van de toekomst: hun
zoon!...
Voor hém moest het hun waard zijn nog te leven! Aan hem zouden zij voortaan,
door het harde Noodlot onderwezen, al hun zorgen, al de uiterste krachten van hun
gefolterde liefde besteden! Hém zouden zij gelukkig zien te maken, hoe dan ook,
dwars door alles heen en ten koste van alles, ten koste van hun naam, hun geld, hun
rust, hun leven, als het zo moest, om door zijn geluk althans, en in zover zulks nog
mogelijk was, iets van het wreed verleden te herstellen. Hém zouden zij, als het in
menselijke macht bestond, het Volle Leven schenken!
Odon was zestien jaar oud, toen zijn zuster stierf. Het was een lange, slap-magere,
slungelig opgeschoten jongen. Hij had héél lichtblauwe ogen als zijn moeder en
donkere, sluike haren als zijn vader. Er lag een zwakke, treurige uitdrukking als van
vroege ouderdom en geblaseerde levensmoeheid over zijn jong gezicht. Hij leek geen
jongen, hij deed denken aan een futloos en mislukt, halfslachtig wezen.
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Zoals hij zich uiterlijk voordeed, zo was hij ook innerlijk. Hij hield niets van de
gewone genoegens en vermaken van de jongelui van zijn leeftijd. Hij fietste niet,
speelde tennis noch voetbal; roeide niet, zwom niet, kon niet schaatsenrijden. Hij
had ook niet de minste lust zich in iets van die aard te oefenen. Alles bij hem heette
vervelend en vermoeiend, en liefst zat hij, in zijn vrije uren 't een of 't ander boek te
lezen, of, nóg liever, prentenalbums te doorbladeren.
Hij volgde in de stad de leergangen van het college, middelmatig, zonder in iets
uit te blinken. Vrienden, jongens van zijn leeftijd, waar hij vertrouwelijk mee om
kon gaan, bezat hij niet en verlangde er ook geen. Zijn leven was een
vreemdeigenaardig, vegeterend leven. Het was of er in hem iets sluimerde, dat slechts
heel, héél langzaam en moeilijk, en misschien ook in 't geheel niet, zou ontwaken.
De tragische dood van zijn enige zuster liet hem dof en koel, en bijna onverschillig.
Hij huilde even, door de radeloze wanhoop van zijn ouders aangestoken, maar na
slechts enkele dagen scheen zijn droefheid over, en leefde hij weer gelijk vroeger
zijn kleurloos en suffig bestaan. Ook voor Marguerite was hij trouwens nooit veel
meer dan een vage vreemdeling geweest.
Toen meneer en mevrouw Dudemaine nu, in hun droevige herleving na de ruwe
slag, al hun zorg en hoop en liefde op hem alleen hadden overgebracht, voelden zij
voor 't eerst heel duidelijk, alles wat hem nog ontbrak om tot een flinke, kranige,
gelukkige man op te groeien. Het meest verontrustte hen zijn zwakke gezondheid en
een van de knapste dokters in de stad werd geraadpleegd.
- Niet te veel leren en wat meer beweging in de gezonde buitenlucht, raadde de
man der wetenschap, nadat hij Odon nauwkeurig onderzocht had.
Meneer en mevrouw Dudemaine, die na de ramp met Marguerite een
onuitsprekelijke afkeer van hun vroeger zo geliefd huis hadden gekregen, waren
reeds sinds maanden naar iets anders aan 't zoeken. Eerst hadden zij gedacht in de
stad te gaan wonen, om daar misschien, in het geroezemoes van een drukkere
omgeving, de scherpte van hun leed langzaam te voelen afslijten; maar geen van
beiden hield van het stads-
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leven, en daarbij kwam nu nog de twijfelvraag of het voor Odons fysieke ontwikkeling
wel geschikt zou zijn. Ook, toen de dokter zo beslist de buitenlucht voor hem had
aanbevolen, aarzelden zij niet meer. Hun eigen stil verlangen en de zorg voor zijn
dierbare gezondheid stemden overeen, en zij zochten en vorsten, tot dat mooie
kasteeltje ‘'t Landjuweel’ hun eindelijk als 't ware in de handen viel. Zij kochten 't
voor betrekkelijk heel weinig geld van een oud baronnetje, dat er zich met allerlei
rare en onpraktische ondernemingen geruïneerd had, en konden, bijna dadelijk na
aankoop, in bezit ervan treden.
't Was ideaal gelegen, in volle landelijkheid, niet ver van een klein en rustig,
pittoresk dorpje en op ongeveer anderhalf uur afstand van de grote stad. Het was een
ouderwets gebouw, met gele muren en grijze leien torentjes, met teer
pervenche-blauwe boograampjes en gesmeedijzeren balkonnetjes, met brede gangen
en gekanteelde open gaanderijen, die mooie uitzichten op 't park en de omgeving
gaven. Vrolijk was het niet; de hoge, ruime zalen leken streng en somber, de
donkerhouten lambrizering was als van een kerk of klooster; maar rustig, o alles zo
heerlijk kalm en rustig, en wel in harmonie met het gemoed van hen, die in een
stug-teruggetrokken zelfbespiegeling, eerder dan in de oppervlakkige troost van een
lustige omgeving, hun nog steeds zo diep-kwellend zieleleed met de tijd hoopten te
zien slijten.
Stil en eenzaam was het leven op het ‘Landjuweel’. De zilveren slagen van het klokje
op de middentoren stoorden er nauwelijks voor een ogenblik het grote zwijgen, en
de statige, witte zwanen van de brede, ongerepte vijver lagen er als droombeelden
te drijven. Meneer zat ganse dagen in zijn dilettantenstudies afgezonderd en verdiept,
mevrouw zorgde voor 't huishouden, borduurde, mijmerde en las; en Odon was in
de stad op school. De bedienden waren oud en trouw en reeds sinds lang in de familie;
zij hadden zich gewend aan 't eigenaardig leven van hun meesters en voelden solidair
met hen mee. 't Was één traditionele gemeenschap geworden, en alles wat daarbuiten
lag leek vreemd en ver en vaag vijandig. Daarbuiten, trouwens, lag ook niets in de
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onmiddellijke nabijheid dan de oude boerderij van het kasteel, en een paar kleinere
huisjes. En ook daar stoorde niets de grote stilte, dan het gekakel van de hennen en
het dof cadansgeluid van de ritmisch op de harde schuurvloer neervallende
dorsvlegels. Bij een timmerman, die ietwat verder woonde, ronkte soms, als een
verwijderd bijengegons, de eentonig snorrende draaibank, of scheerde, met een
zachtzijig, intermitterend geruis, een lange gladde schaaf over een lange gladde plank.
En dat was alles. Het dorpje zelf bleef onzichtbaar, achter de hoge kruinen en de
lange buitendreven van het park verborgen, en niets van zijn eentonig, alledaagse
leven drong tot de kasteelbewoners door.
De grote en enige gebeurtenis van elke dag was er 't gaan en komen van Odon
naar en van de stad. 's Ochtends werd hij er met het rijtuig heengebracht; 's avonds
werd hij er mee teruggehaald. Tevergeefs hadden meneer en mevrouw Dudemaine
getracht hem, op aanraden van de dokter, per rijwiel heen en weer te leren gaan: hij
vond het te lastig en wou niet. Het prachtig fonkelnieuw wiel, dat hij cadeau gekregen
had, bleef onaangeroerd in een hoek van de remise staan. Zelfs een open rijtuig was
hem minder welkom; doorgaans verkoos hij, ook in de mooiste, warmste dagen, in
een gesloten, ouderwetse birouchette heen en weer gevoerd te worden. Met dichte
raampjes lag hij er dan op de kussens uitgestrekt, vaag turend naar het langzaam zich
ontrollend landschap, als een oud, zwak heertje, dat voor niets belangstelling meer
voelt. Niet zelden dommelde hij er in en werd eerst wakker als het oud, versleten
rateltuig voor het perron van het kasteel eindelijk stilhield.
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II
Een helder zilverklankje viel in de stil-glanzende lucht van de hoge, gloedrode tinnen.
Halfzes. Mevrouw Dudemaine loosde een zucht en staarde weer in het verschiet van
de lange oprijlaan.
Odon zou nu welhaast terugkomen. Anders was hij daar steeds om vijf uur.
Vandaag zou het iets later worden, omdat hij, na schooltijd, nieuwe winterkleren
moest gaan aanpassen. Achter haar rug werd zacht de glazen halldeur geopend en
meneer Dudemaine verscheen op de stoep. Het zilverklankje van de torenklok scheen
ook hem uit zijn bezigheid gewekt te hebben; hij haalde zijn horloge uit, die aan een
zware gouden ketting hing, keek er op, en vroeg:
- Nog niet terug?
- Nog niet, antwoordde stil mevrouw Dudemaine, even naar hem omkijkend.
Meneer Dudemaine was een man van half in de vijftig, groot, zwaar, bijna
zwaarlijvig, met donker haar en volle baard, waarin de eerste spikkels van grijsheid
zich begonnen te vertonen. Het gezicht was bleek en bol, en ietwat opgeblazen, maar
sterk gerimpeld op het grote voorhoofd en omheen de strak kijkende bril-ogen, alsof
de ganse overspanning en complexiteit van zijn menigvuldige, onsamenhangende
dilettantenstudies, zich daar in onontwarbaar verwikkelde folterlijnen had
vastgegroefd.
De hoeveelheid onderwerpen, die hij aanraakte, was dan ook ontelbaar. Zijn studies
waren, met één woord, àlomvattend. Hij droomde ervan een werk te scheppen, een
intellectueel monument op te bouwen, dat doodeenvoudig de algemene synthesis en
de complete wordingsgeschiedenis van het ganse Heelal in al zijn eindeloze
verscheidenheid zou omvatten. Alles, ook het beste, wat daarover tot nog toe
geschreven en
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geschapen was, noemde hij klein, fragmentarisch werk. Men was verkeerd begonnen,
men had de genesis der dingen niet diep genoeg opgespoord. Daarom ook had hij
zijn reuzenwerk aangevangen met een algemene, álomvattende titel, die hem dagen
lang in spannende verrukking had gebracht. ‘La Genèse Universelle’ zou hij zijn
monument betitelen. Dat zei, dat wás: alles! En in een wereldtaal - het Frans - zou
hij het schrijven.
Eerst toen hij zijn elementen begon te rangschikken, werd hij zich enigszins bewust
tot welk een onmogelijke taak hij zijn krachten poogde in te spannen. Hij verslond
stapels geleerde boeken, van dat door hem zo geringschattend genoemde
klein-fragmentarisch werk, met het gevolg dat hij na enkele maanden alvast de hem
zolang in verrukking houdende titel van zijn voorgenomen werk ging wijzigen, en
zich voorlopig en bescheidener tevreden hield met een ‘Histoire de la Genèse
Universelle’. Maar ook dit bleek al dadelijk te kolossaal-overweldigend, en 't daalde
weldra tot een: ‘Vers la Genèse Universelle’. 't Was nóg te veel, 't moest aldoor
minder, en 't werd, na nog lange maanden inspannende studie en denken, een: ‘Essai
sur la Genèse Universélle’. Doch welk essai? Waarmee begonnen? Waarheen en
waar geeindigd? Meneer Dudemaine voelde met wanhoop dat het onderwerp hem
nog steeds en meer en meer met geweldige reuzenwieken overvleugelde; en toch,
star vasthoudend aan het álomvattende van zijn studie, aan zijn stokpaarderige ‘Genèse
Universelle’, bleef hij even bij de titel: ‘Documents constitutifs pour servir à l'étude
de la Genèse Universelle’ stil. Hij begon te schrijven; hij ondernam een studie over
het ontstaan van het Licht. Maar hij merkte terstond, en zonder veel moeite, dat alles
wat hij erover schreef, reeds in die nutteloze, klein-fragmentarische werken, waarover
hij jaren geblokt had, geboekt stond. 't Was ergerlijk en folterend; alweer moest hij
iets anders zoeken, en nu werd het eerst voor goed een warboel in zijn grote hoofd:
hij titelde 't: ‘Eléments corroborés de la Genèse Universelle’; en dan weer: ‘Eléments
non-corroborés de la Genèse Universelle’; en dan nog eens ‘Documents coordonnés
de la Genèse Universelle, en dan weer “Documents non-coordonnés de la
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Genèse Universelle’, tot hij eindelijk, zich gek-voelende-worden, de titel opzij schoof
tot later, en maar raak begon te dilettantiseren, op goed geluk af, volgens de ingeving
van 't ogenblik, nota's nemend rechts en links, schrijvend over mensen, planten,
dieren, over wetenschap en filosofie, over politiek en kunst en godsdienst, over alles
wat hem ook maar enigszins een momenteel belang inboezemde. Sinds jaren was hij
daarmee bezig, het vulde heel zijn rijke renteniersleven, en 't vulde ook de laden van
zijn schrijftafel en kasten, met het desperaatste en onsamenhangendste, dat ooit een
mens zich heeft tot taak gesteld. En van zijn grootse synthesis en ronkende titels
bleven slechts twee letters over, twee grote vette, zwarte hoofdletters, een G en een
U, die overal, buiten op alle laden, kaften en kasten van zijn studeerkamer prijkten.
Meneer Dudemaine nam een rieten stoel en kwam met een zucht van vermoeidheid
naast het tafeltje van zijn vrouw zitten.
- Goed gewerkt? vroeg zij, met iets mats in de stem.
- Schikt nogal,... zoals altijd, antwoordde hij.
Met een gebaar als van stille gelatenheid liet mevrouw Dudemaine haar blanke
hand langzaam van de stoelleuning glijden en peinzend bleven haar ogen, over de
rode bloemenrand van het bordes, in de gouden verte staren.
Over de arbeid van haar man koesterde zij al lang geen illusies meer. Zij had in
zijn knapheid geloofd, omdat iedereen eraan scheen te geloven en hem een
buitengewoon schitterende toekomst voorspelde; doch naarmate de jaren vervlogen,
zonder dat iets van al die prachtige voorspellingen zich in daden en gebeurtenissen
verwezenlijkte, was zij weldra meer en meer gaan twijfelen, en eindelijk tot de
conclusie geraakt, dat er wel nooit iets van komen zou. Groot was een tijdlang haar
ontgoocheling geweest. In hem toch had ze vooral de ontzaglijk knappe man van
wetenschap der toekomst gehuwd. Men had hem haar nu eenmaal zo voorgesteld,
hij stond op een voetstuk voor haar, haar gevoel voor hem was eerbied meer dan
liefde, en toen die eerbied aan 't wankelen ging, bleef er al niet veel voor haar meer
over.
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Het waren enkele droevige, gedrukte jaren. Zij zelf was helder en knap genoeg van
hoofd om te beseffen wat hem, en door hem ook haar, ontbrak. Maar langzaam wende
zij eraan en leerde zijn goede eigenschappen als gewoon mens en echtgenoot beter
waarderen. Hij kon gevoelig en zacht zijn, hij was volgens de goede tradities
opgevoed, zijn omgang bleef, ondanks zijn nogal licht opvliegende zenuwachtigheid,
altijd voornaam en beschaafd. Slechts één keer, op die gruwelijke avond van
Marguerites dood, was hij zich, onder de vlijmende smart van de overweldigende
en vernederende openbaring, aan té ruwe woorden en verwijten te buiten gegaan. En
van lieverlede was ze zijn inspannend dilettantisme gaan beschouwen als een soort
van kwaal of gebrek waarmee hij nu eenmaal behept was, wel ergerlijk als nutteloze
tijd- en krachtverspilling, maar troostend althans in vergelijking met de soms zoveel
lager en grover liefhebberij van zo menige andere gefortuneerde mannen.
Meneer Dudemaine haalde zijn sigarenkoker te voorschijn en stak een sigaar op.
Even blies hij zwijgend de blauwe rook vóór zich uit. Toen keek hij weer op zijn
horloge, staarde in 't verschiet van de goud-en-bronzen oprijlaan, en vroeg:
- Vin je niet dat het laat wordt? Er zal toch niets gebeurd zijn!
- O! zei mevrouw; en een lichte beving trilde in haar stem, terwijl haar wangen
kleurden en haar bleke ogen, als van angst, zich even uitzetten. - O, neen, herhaalde
zij dadelijk zachter, als om zichzelf gerust te stellen, hij zal doodeenvoudig wat langer
bij de kleermaker zijn opgehouden.
- Als hij maar weer geen ruzie heeft gehad met die andere, lamme schooljongens,
of onaangenaamheden met die lastige meester, vreesde meneer Dudemaine.
Mevrouw zweeg, en een matte bleekheid kwam opnieuw, als een floers van stille
droefenis, over haar even, door de vluchtige emotie, verlevendigd gelaat.
Sinds veertien dagen, na het einde van de vakantie, had Odon zijn leergangen op
het college hervat, en, vol vrees en spijt, hadden meneer en mevrouw Dudemaine al
dadelijk kunnen merken, dat hij het er, in de hogere klas waar hij was overgegaan,
volstrekt niet naar zijn zin meer vond. Hij
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klaagde over een veeleisende, nooit tevreden leermeester, die hem te zwaar werk
oplegde, en ook en vooral over de onhebbelijkheid van enkele jongens uit die klas,
die hem voortdurend plaagden en kwelden. Zij lachten met hem, beweerde hij, zij
gaven hem spotnamen, zij prikten en knepen hem verraderlijk, en iedere namiddag,
als hij met de ouderwetse birouchette door Médard gehaald werd, achtervolgden zij
hem jouwend door de straten en gooiden hem met vuil en stenen na. Meneer
Dudemaine, verontwaardigd, had reeds een scherpe brief daarover aan de directeur
van de school geschreven, maar het scheen niet veel te baten: de plagerij en de
mishandeling bleven, volgens Odon althans, voortduren, en meneer Dudemaine dacht
er ernstig over na, als het niet heel spoedig veranderde, de directeur en, desnoods de
bevoegde overheid, persoonlijk te gaan spreken. Meneer en mevrouw Dudemaine
verkeerden beiden in hevige angst, dat Odon, overprikkeld, plotseling zou weigeren
op die school te blijven komen, en dat zij voor de grote moeilijkheid zouden staan
een andere, geschikte, voor hem te zoeken.
Eensklaps rees mevrouw Dudemaine, met een ‘ah!’ van verlichting, in haar rieten
stoel half op.
Ginds ver, heel aan het uiteinde van de prachtige herfstlaan, had het lang verwachte
rijtuig zich eindelijk vertoond. Het lelijk, donker, oude ding kwam schommelend,
in vrij levendige draf, tussen de mooie, gave, groen-en-goudbeglansde stammen
aangerateld, en 't grote, bruine paard, dat er was voorgespannen, deed met zijn
trappelende hoeven de glinsterende dorre bladeren van de grond opritselen en stuiven.
Er zat werkelijk een ongewone voortgang en zelfs een soort gejaagdheid in; 't was
of ze met een gewichtige, haastige tijding aankwamen. 't Gespan reed zonder te
vertragen door het hek, zwenkte langs de bochtige, lommerrijke zij-allee, kwam in
gedreun over de vijverbrug en hield eindelijk met een ruk stil vóór 't perron, waar
meneer en mevrouw Dudemaine nu beiden, enigszins geëmotioneerd wachtend, tegen
de bloemenrand waren komen staan.
Nauwelijks had de birouchette stilgehouden, of Odon, die er anders steeds zo laks
en langzaam als een oud heertje uitsteeg, duwde 't portier met geweld open, liep
gejaagd de
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treden van 't perron op, en riep, rood van toorn, nog vóór hij zijn ouders goeden dag
zei:
- 'k Ga nooit meer naar die lamme school terug! Nooit meer! Nooit meer! 'k Wil
niet meer!
Meneer en mevrouw Dudemaine, die hem angstig waren tegemoet gesneld, stonden
even door zijn ongewone heftigheid verslagen. Mevrouw begon te beven en om de
ogen en het voorhoofd van meneer trokken zich de folterrimpels als gespannen en
gewrongen touwtjes samen.
- Wat is er toch gebeurd, kind! vroeg eindelijk mevrouw met een alarmstem.
Médard, de koetsier, die nog even wachtend met de birouchette vóór 't perron was
blijven staan, keerde zich op zijn bok half om, en antwoordde, nogal vrij, en in zijn
Vlaams patois, in Odons plaats:
- Menier Odon hé gelijk, menier en mevreiwe; ze doen hem te doanig den duvel
aan!
- Wie? Wie, Médard? Wie doet er hem den duvel aan? vroeg dringend meneer
Dudemaine, zonder zich over de te grote familiariteit van de oude, trouwe knecht te
ergeren.
- De Bockstaels, de Van der Kinders, Jules Goeteyn en Dieudonné de Doncker en
nog verschillende anderen! riep nu, in Médards plaats, de heftig opgewonden Odon.
Maar 'k heb erop geslagen en ze moeten het maar weten, en ook Médard heeft ze
geslagen, vlak in 't gezicht, met zijn zweep! Médard, op zijn bok, slaakte een kort,
vinnig lachje.
- Dien ienen Bockstoale, die greuten, mee zijne langen neuze, hij zal mijn zwiepe
wel onthouen!
Doch meneer en mevrouw Dudemaine bleven angstig, begrepen nog maar steeds
niet.
- Wát hebben ze eigenlijk gedaan? vroeg meneer.
- Wel, als altijd, pa: gegild, gejouwd, aan 't rijtuig geschud, met modder en stenen
gegooid, antwoordde nijdig Odon. En hij herhaalde nog eens, driftig hoofdschuddend,
met trillende wrevel en nadruk:
- Ik wil d'r niet meer naartoe, naar die school, nooit meer! Nooit meer! nooit meer!
Benauwd keken meneer en mevrouw Dudemaine elkander aan. Médard, die nog
steeds met de birouchette vóór 't
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perron stond, zag even schuchter om, als in een zwijgende vraag of hij nu gaan mocht.
Op een teken van meneer lichtte hij vlugjes zijn zwarte koetsierspet op en reed heen.
- Ach kind toch! zuchtte sussend mevrouw Dudemaine, Odon beschermend onder
de arm nemend en met hem de halldeur binnentredend.
Maar Odon bleef opgewonden en vergramd, wrokkig zelfs tegen zijn ouders, alsof
hij de schuld van 't gebeurde ook op hen wilde leggen.
- Neen, neen, neen, u hoeft er niet meer mee aan te komen; ik ga d'r niet terug,
voor niets ter wereld! herhaalde hij nog nijdiger, zich bijna ruw uit de zachte
omarming van zijn moeder loswringend.
- Luister eens, zei eensklaps meneer, we zullen daar kort spel mee maken. Jij blijft
morgen thuis en ik ga de directeur en, desnoods, de politie spreken.
- Dat zult u niet! barstte plots Odon, met onverwachte en haast angstige heftigheid
uit.
- Hoezo? vroeg streng meneer Dudemaine. - En wie zou het mij beletten?
- Ik wil niet! Ik wil niet! Ik wil niet! gilde Odon, stampvoetend in tranen
losbarstend.
Charles! Charles! riep als in een noodkreet van waarschuwing mevrouw
Dudemaine, dringend haar man bij de arm grijpend.
Onthutst keek hij haar aan, en in haar angstig-starre ogen las hij het gruwelbeeld,
het spook van het verleden. Op zulk een avond van opgewondenheid als deze, in een
wild-heftig geworden scène, was 't met Marguerite gebeurd... Meneer Dudemaine
werd bleek en deinsde achteruit, in schrik verstomd. O, die nachtmerrie! Dat
folterbeeld! Neen, neen; nooit, nooit, nooit meer... liever zwijgen, liever alles! Hij
werd ineens heel kalm-bedaard, 't werd koud en stil in hem. Hij trok zijn schouders
op, stond daar een ogenblik, roerloos en sprakeloos, in spannend denken. Toen zei
hij eindelijk heel zacht, met een stem die hij, ondanks zijn diepe emotie, zo koel en
onverschillig mogelijk trachtte te houden:
't Is goed. Laat er ons nu niet meer over spreken. Feitelijk is 't niet de moeite waard
om er zich zo over te ergeren. Wij
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zullen enkele dagen wachten en dan verder te rade gaan.
Zijn vrouw dankte hem met een vochtige blik en Odon trok zwijgend, met zijn
schoolboeken onder de arm, naar zijn kamer, om zich klaar te maken voor 't diner.
- Hij heeft ál zijn boeken meegenomen, hij zál niet meer willen teruggaan, fluisterde
meneer, hem tersluiks nakijkend.
- Dwing niet, dwing niet, denk aan 't verleden, snikte mevrouw bleek van angst.
Met zwakke schreden gingen zij weer onder de veranda en zakten er neer in hun
fauteuils, ontdaan en machteloos, het hart vol rouw en bitterheid, in de laatste purperen
glorie van de glanzende herfstavond. De allerlaatste, ondergaande zonnestralen
toverden, voor 't scheiden van de dag, ál hun prachtschatten ineens over de aarde.
De ganse lucht was als één wijd uitgespreide, rode reuzenvacht, de hoge boomkruinen
schenen te branden, gevlamd met allerhande kleuren, de groene stammen fonkelden
als feeërieke kaarsen, de reeds verdonkerende heesters omhulden zich in blauwe en
paarse nachtsluiers; en op de brede, stille vijver kwam een damp aanzweven, als een
doorschijnende wasem zo teer en ijl en fijn. Maar zij zagen nauwelijks de pracht en
weelde die hen overal omringde. Zij voelden zich gebroken van emotie en stille
tranen stonden in hun droeve ogen.
De etensbel weergalmde. Hoog op en vrolijk nodend galmde zij even in de
ongerepte stilte. Doch haar vriendelijk-aan-moedigende tonen wekten geen weerklank
van gezelligheid in hun verdoft gemoed. Loom-zuchtend stonden zij op en traden de
verlichte kamers binnen...
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III
- Odon!... Odon...! Waar ben je?
- Hier, pa. Wat is er?
Langzaam, met een soort van weerzin, verscheen de jongen om de hoek van de
veranda, waar meneer Dudemaine zijn pas aangekomen post zat na te zien. Odons
bewegingen waren weer laks en slap als altijd; van al de opgewondenheid van de
vorige avond bleef geen spoor meer over. In zijn rechterhand hield hij een lange
hengelroede, waarmee hij in de vijver had zitten vissen.
Vóór meneer Dudemaine, die er zenuwachtig en ontsteld uitzag, lag een
opengevouwen brief. Streng en droef keek hij zijn zoon strak aan, en vroeg hem, met
een mat-gedrukte stem:
- Odon, heb je mij wel alles verteld, wat er gisterennamiddag met die schooljongens
gebeurd is?
- Zeker, papa, antwoordde Odon, met eensklaps saamtrekkende wenkbrauwen en
een zuur pruilgezicht.
- Ook wat er met die zekere Dieudonné de Doncker gebeurd is?
- Welja; met hem en met de anderen.
- Ja maar met hém, speciaal met hém. Heb je mij daar wel alles van verteld?
Een lichte kleur kwam over Odons bloedloze wangen, een weifeling beefde in zijn
bleke ogen.
Hij troebleerde zich.
- Médard heeft hem 'n klap van de zweep gegeven, net als aan Bockstaele, zei hij.
- En wat heb jij hem gegeven? drong meneer Dudemaine halsstarrig aan. Kijk me
eens aan! Zeg het eens!
- Hij had mij gesard en geplaagd! riep Odon. En zijn gezicht kreeg weer dezelfde
vals-nijdige uitdrukking als de
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avond tevoren.
Meneer Dudemaine, driftig wordend, ondanks al zijn inspanning tot zelfbeheersing,
klopte zenuwachtig met de vingers op de voor hem opengevouwen brief.
- Je hebt me nìet alles gezegd en je hebt mij voorgelogen! riep hij bits. - Je hebt
iets lafs gedaan, Odon. Hier heb ik 'n brief van je directeur, waarin alles staat. 't Is
waar, ze hebben je geplaagd, maar jij hebt je verraderlijk met een gevaarlijk voorwerp
gewapend en door 't portier van 't rijtuig heb je 't die jongen in 't gezicht gepord. Hij
is ernstig gewond, en 't scheelde niets of hij was een van zijn ogen kwijt. Het zal
rechterlijk vervolgd worden, de ouders van die jongen gaan een klacht tegen je
indienen; en nu hoef jij mij niet te komen zeggen dat je naar 't college niet terug wil
gaan: je bent er weggezonden, en je weet het, 't is je gisteren onmiddellijk na je laffe
daad medegedeeld. Met welk wapen heb jij die jongen zo verraderlijk in 't gezicht
gestoken?
Odon zweeg. Stug en roerloos stond hij, met zijn hengel in de hand en zijn ogen
strak ten gronde.
- Odon, hoor je mij niet? Ik vraag je met welk wapen je die jongen zo verraderlijk
gestoken hebt? herhaalde meneer Dudemaine op hoogklinkende toon.
Maar Odon blééf zwijgen. Een strakke lijn van onwil sloot zijn dunne lippen en
zijn ogen staarden van de grond niet af.
- Zal je 't eindelijk zeggen! gilde meneer, plotseling, met een vuistslag op de tafel,
overeind springend... Maar vóór hij antwoord krijgen kon, was mevrouw reeds
toegesneld, door het geluid van de hoge woorden dodelijk geschrikt; en haar enkele
verschijning was voldoende om meneer Dudemaines ontvlamde toorn te stillen: hij
haalde wanhopig zuchtend de schouders op, raapte zijn brieven en papieren bij elkaar
en verliet de veranda, door een wenk zijn vrouw verzoekend hem te volgen... Zij
volgde hem, angstig en bevend, en in een afgezonderd hoekje van het park hadden
zij een langdurig gesprek, hoe zij het zouden aanleggen om Odon zijn schuld te doen
bekennen.
- Laat mij dat doen, laat mij dat doen, smeekte mevrouw;
- aan mij, met aandringen en zachtheid, zal hij het eindelijk wel zeggen.
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- Maar wat moeten we nu met hem beginnen; hij is smadelijk uit de school
weggejaagd! jammerde meneer.
- Er zijn nog andere scholen, poogde zij te troosten.
Hij schudde 't hoofd en zuchtte zwaar en weldra kwam hij langs een omweg in 't
kasteel terug, opzettelijk Odon vermijdend, die onverschillig-kalm, alsof er niets
gebeurd was, reeds weer bij de vijver aan 't hengelen zat. Hij ging naar boven en
sloot er zich op in zijn kamer, de handen in de haren, het voorhoofd en de slapen
saamgefronst van rimpels, met halsstarrige wilskracht de tergende belediging van
Odons onhebbelijkheid uit zijn geest verbannend, om zich opnieuw, ver van alle
stoornis en ontstemmende hindernissen, in de onontwarbare doolhof van de Genèse
Universelle als in een voor anderen ontoegankelijke veiligheidshaven terug te trekken.
Ondertussen was mevrouw Dudemaine naar Odon toe gekomen.
- Vang je iets? vroeg ze zacht, met geveinsde belangstelling naar zijn hengelroede
kijkend.
- Praat zo hard niet, mama, en kom niet zo dicht bij 't water; de vissen zien u,
antwoordde hij wrevelig.
Bedeesd schoof ze zich achteruit, heel stil, en bleef er roeren sprakeloos staan
kijken.
Het zwijgen duurde een hele poos.
Toen haalde hij langzaam, met een gelijkmatige haal zonder schokken, zijn hengel
naar boven, en een mooie vis met zilver-glinsterende schubben en rode vinnen, hing
even spartelend aan het haakje in de lucht te kronkelen. Met een gekreun van genoegen
maakte Odon de vis los en gooide hem naast zich op het korte gras, waar hij nog een
tijdlang heen en weer bleef slaan en wippen.
Onmiddellijk nam mevrouw de gelegenheid te baat:
- Odon, papa is boos en bedroefd; erg boos en bedroefd.
- Kan ik het helpen! bromde de jongen, met ingespannen aandacht een klein
wormpje aan zijn hengel vasthakend.
- Ja, je kunt het wel. Waarom heb je geweigerd aan papa te zeggen met welk wapen
je die... die hoe heet hij ook?... die schooljongen De Doncker in 't gezicht gekwetst
hebt?
- Dat was geen wapen, antwoordde hij kort en misnoegd,
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met een zwaai van de lange roede het vastgemaakte lokaas in het water zwiepend.
- Wat was het dan?
Odon zweeg, de wenkbrauwen gefronst, de ogen strak op 't dobberend kurkje.
- Zeg, Odon, wat was het? Mij kan je dat toch wel zeggen? herhaalde mevrouw
met haar zachte, matte, droeve stem.
- Ach! riep hij, en schokschouderde ongeduldig. En eensklaps, met een nijdige
dwarsblik, terwijl het rood der gramschap zijn wangen kleurde:
- 't Palingijzer, dát was het! riep hij woedend. - En laat me nu met rust niet waar!
Anders kan ik van heel de morgen niets meer vangen!
Stom-verschrikt deinsde mevrouw Dudemaine achteruit. Wat! Hij had het
palingijzer in die jongen zijn gezicht gepord! Dat wrede tuig, die scherpe, kleine,
ijzeren drietand met weerhaken, waarmee zij Médard verboden had te vissen, omdat
ze 't zo barbaars vond!...
Zij werd er koud van en haar benen trilden. Zoiets kon ze toch niet verkroppen;
zij móést erover spreken, 't was haar moederplicht.
- O, Odon, begon ze, schaam je, schaam je, dat je zulk een verraderlijk moordtuig
hebt durven gebruiken. Zeg dat het je spijt, Odon, en dat je 't nooit meer doen zult.
- Ze moesten mij maar niet sarren! was zijn stug en onmeedogend antwoord.
- Odon, ik verbied je, ik verbied je...
Zij kon niet eindigen. Plotseling vloog hij op, gooide met een woedekreet zijn
hengelroede ver in 't water, schopte de halfdode, reeds gevangen vis er achterna en
holde razend weg, driftig hoofdschuddend en armzwaaiend.
- Odon! Odon! gilde zij, in plotse angst hem narennend.
Maar zij kon hem niet inhalen; hij was al weg, langs achter buiten, in de velden,
en als uitzinnig liep ze naar het huisje van Médard toe, snikkend:
- Toe, Médard, haast je, haast je, Odon is weggevlucht, haal hem in, er zal hem
een ongeluk overkomen!...
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IV
Meneer en mevrouw Dudemaine hadden het al lang met vrees voelen aankomen,
maar zij sloten hun ogen voor de werkelijkheid, tot het hun ten slotte onloochenbaar
duidelijk was: dat Odon een lastige, tuchtloze, onhandelbare jongen werd, die meer
en meer aan hun gezag ontsnapte.
Daags na het ontvangen van de brief van de directeur was meneer Dudemaine op
onderzoek ter stad gereden, en vreemde, onheilspellende dingen had hij er over Odon
vernomen. Reeds vóór de vakantie was de directeur van plan geweest meneer
Dudemaine te waarschuwen, maar hij had nog gewacht, hopende dat een paar maanden
afwezigheid en het zijn met andere leerlingen, in een andere klas, misschien
verandering en verbetering zou hebben teweeggebracht. Doch, in plaats van beter,
was 't er erger op geworden. Odon was lui en vals, hij jokte, poogde doorgaans zijn
eigen kwaad op de rug van anderen te schuiven. Hij had geen enkele vriend, niemand
hield van hem, de jongens van zijn klas, wanneer zij hem niet plaagden, vermeden
alle omgang met hem. De directeur spaarde meneer Dudemaine geen harde woorden
over het wangedrag van zijn zoon; hij brandmerkte zijn verderfelijk voorbeeld op
de andere leerlingen, luchtte nog eens scherp zijn verontwaardiging over de laffe
aanranding met de palingschaar van de vorige dag, en ten slotte liet hij de ontstelde
vader twee vuile, akelige, pornografische prentboekdeeltjes zien, die een van de
meesters, gedurende de les, van tussen Odons schrift, waar hij ze poogde weg te
moffelen, had gehaald.
- U ziet dus wel, niet waar, meneer, dat ik voor uw zoon niet te streng ben geweest?
zei de directeur, zijn tegenspreker onbevangen in 't gelaat kijkend.
En meneer Dudemaine, die daar enigszins als aanklager, en
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bijna als rechter gekomen was, keerde diep vernederd, met een bittere rouw in 't hart
terug. Hij zou maar geen moeite meer doen om Odon nog op een andere school te
krijgen, en Odon zelf, trouwens, had gezegd dat hij ook naar geen andere school
meer wou. Er moest heel wat anders voor hem gevonden worden; en met zijn vrouw
had meneer Dude-maine nog eens een lang, pijnlijk gesprek, wat ze ten slotte met
hun jongen zouden aanvangen.
- O, wees voorzichtig, wees toch voorzichtig! smeekte mevrouw in tranen. - Laat
ons vooral zachtheid, tact gebruiken. Geen harde straf; geen bittere verwijten. Laten
wij hem, om te beginnen, bij ons houden. Je ziet het ook: de omgang met andere
jongens deugt niet voor hem. Ook hier kan hij, met aparte lessen, zijn studies
voortzetten. En hier, althans, hebben wij hem voortdurend onder toezicht, en kan hij
niets verkeerds uitvoeren of wij zouden het dadelijk merken.
- Maar die volkomen eenzaamheid zal slecht op hem inwerken; wat moet er van
hem worden, zo heel en gans alleen? vreesde meneer.
- Wij zullen kennissen, vrienden, voor hem zoeken, meende mevrouw. - Zó
eenzaam is het hier toch niet. Er zijn degelijke families in de buurt; en in de eerste
plaats de Rein-hardts met hun vele kinderen, die niets beter verlangen dan intiemere
relaties met ons aan te knopen.
Onovertuigd, met vage weerzin, schudde meneer Dudemaine het hoofd.
- O, en dan de zorg voor zijn gezondheid! drong mevrouw smekend aan. Wie weet
of al het abnormale en prikkelbare dat hem nu kwelt, en wellicht ook in verband staat
met zijn leeftijd, hier door het bestendig rustig leven in gezonde buitenlucht, niet
helemaal verdwijnen zal. Hij is zwak; dáár ligt misschien de oorzaak van alles. Laten
wij hem toch eerst en vooral gezond en sterk zien te maken. Waarvoor moeten wij
nog leven, tenzij voor zijn geluk? Laten wij hem, zoveel mogelijk, alle
wederwaardigheden sparen! Hebben wij niet plechtig beloofd, niet onderling
gezworen, wond ze zich op, dat hij althans, als het door mensenkrachten kòn bereikt
worden, gelukkig wezen zou; dat hij het vol geluk, het rijke
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leven, het volle leven zou genieten! O, 't is mijn droom, mijn enige en laatste illusie,
hem dát te geven! Denk toch, Charles, wij... wij hebben slechts hem alleen meer!...
- Zwijg! kreet wanhopig meneer Dudemaine, door die droevige heropwekking
van het verleden gefolterd. En, zelf weer bang opeens, en door zijn angst gedwongen,
liet hij zich eindelijk, ondanks zijn tegenzin, tot haar verlangen overhalen.
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V
Nu was Odon voorgoed op 't Landjuweel gevestigd...
Driemaal in de week reed Médard met de oude, ratelige birouchette heen en weer
naar de stad, om er de, na heel veel moeite eindelijk gevonden, leermeesters te halen
en terug te brengen. Zij gaven Odon les, legden hem 't nodige huiswerk op, kwamen
onderzoeken hoe hij zich van zijn taak gekweten had.
Het viel vooreerst niet tegen. Hoewel zonder ambitie, werkte Odon nogal
bevredigend. Wat dan ook van hem vereist werd was niet zwaar en liet hem tamelijk
veel vrije tijd over. Meneer Dudemaine wenste hem zijn diploma van meester in de
rechten te zien behalen, doch vond er geen bezwaar in, dat hij daar een paar jaar
langer dan een gewoon student van zijn leeftijd mee zou bezig zijn. Er was weinig
vooruitzicht dat hij ooit in de praktijk zou hoeven te komen; 't was er alleen om te
doen dat hij die titel bezat.
En Odon leefde zijn vele vrije uren geheel naar zijn zin. Zolang het gunstig weer
bleef vond hij zijn grootste genoegen in het hengelen. Uren lang kon hij daar bij de
vijver zitten, liefst alleen, om door niets of niemand in zijn liefhebberij gestoord te
worden. Alles wat hij ving, groot of klein, lei hij zorgvuldig in een korf, en 's avonds
moest het dan klaargemaakt en opgediend worden, nog al eens tegen de zin van
meneer en mevrouw Dudemaine, die weinig van riviervis hielden. Odon zelf,
trouwens, was er niet bijzonder op gesteld; soms proefde hij er nauwelijks van, wat
niet belette dat hij eens in hevige toorn tegen de oude keukenmeid uitbarstte, omdat
zij nagelaten had enkele bliekjes, die hij 's ochtends had gevangen, bij het eten op te
dissen.
Toen het weldra te koud en te slecht weer werd om te zitten hengelen, liep hij
enkele dagen doelloos rond, alsof hij

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

487
niet goed wist waaraan zijn vrije uren te besteden. Zijn ouders trachtten hem
interessante boeken te doen lezen, maar daar voelde hij in 't geheel geen lust toe. Hij
slenterde maar, met een zeurig en misnoegd gezicht, wat heen en weer in de
bijgebouwen, bij Médard in de paardestal, op 't boerenhof achter het buiten, doch
het verveelde hem alles heel spoedig, tot hij eindelijk, in een oude loods, wat versleten
timmer-gereedschap ontdekte en daarmee begon te knutselen. Hij zaagde, schaafde,
hakte, peuterde; hij vervaardigde een bootje en een kooitje; maar zijn grootste
genoegen was het in-elkaar-zetten van kleine windmolentjes voorzien van kleppers,
die hij dan op staken in de wind zette te draaien en te ratelen. Ook 's nachts liet hij
ze snorren, en in het stormige novemberweer maakte 't een razend lawaai, dat
voortdurend de rust van de huisgenoten stoorde.
Meneer en mevrouw Dudemaine, na enkele slapeloze nachten, waagden het
eindelijk er een opmerking over te maken.
- 'k Vind 't heel aardig dat je leert timmeren, maar 's nachts mag je die dingen wel
stilleggen; geen mens kan hier meer slapen, zei meneer Dudemaine.
Odon zette een bouderend gezicht.
- Als dat nu mijn pleizier en mijn distractie is; ik heb hier toch al zo weinig,
mopperde hij.
- Ik begrijp niet welk genot je vinden kunt om zelf in je rust door dat aanhoudend
geklepper gehinderd te worden, meende meneer Dudemaine.
- Het hindert mij niets, ik hoor het gaarne, weerlegde Odon.
- Voor ons is het nog minder, maar de dienstboden, die 's avonds moe zijn en hun
slaap wel nodig hebben, klagen erover, waagde vergoelijkend de moeder.
Odon gaf geen antwoord meer en ook de ouders drongen er niet verder op aan.
Stil hoopten zij, zonder het formeel te durven eisen, dat Odon aan hun wens zou
voldoen. Maar hij nam er eenvoudig geen notitie van en de molentjes bleven storend
in de winderige nachten klepperen.
Dat duurde zo enkele dagen. Meneer Dudemaine was inwendig verwoed, maar
durfde nog niet flink optreden, steeds teruggehouden door de smekingen van zijn
vrouw, die in
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haar angst alles vermeed wat Odon kon ontstemmen.
- 't Is onuitstaanbaar! 't Is om er gek en razend van te worden! Ik kan geen uur
meer slapen en ben volkomen onbekwaam tot werken! Dat moet, dat móét ophouden!
jammerde en bromde meneer.
- Ach! Nog 'n paar daagjes, nog één dag, nog een halve dag! smeekte telkens
mevrouw, steeds hopend dat die nijdig blazende, dag en nacht aanhoudende
najaarswind eindelijk toch zou gaan liggen. En zij stopte de ramen van hun slaapkamer
met dikke dekens en gordijnen dicht, opdat hij 't minder horen zou.
Maar zijn geprikkelde zenuwen spitsten zijn gehoor óver-scherp; zelfs bij matige
wind vernam hij ieder gegons en geklepper, en ook de dienstboden begonnen nu
werkelijk te klagen en dreigden weg te gaan als 't zo bleef duren.
Mevrouw was radeloos. Zijzelf kon er op de duur niet meer tegen en voelde dat
het eindigen moest. Nog een laatste avond paaide zij met overgrote moeite haar
ziedende man, door de stellige belofte dat zij er de volgende morgen 't een of 't ander
op zou vinden om dat onuitstaanbaar misbruik te beletten, en kreeg hem dusdoende
naar bed.
Het was een somber-wilde stormnacht met tragisch voor de bleke maneschijf
jagende wolkgevaarten. De naakte bomen-kruinen gierden, het water van de vijver
sloeg klotsend in vaal-flikkerende schuimkolken tegen de torens en de muren van 't
kasteeltje op, en de molentjes ratelden oorverdovend, als dol in 't woeste bacchanaal.
Soms ratelden zij zó oversnel, dat niets meer hoorbaar was dan één aanhoudend,
door de storm weggezweept gekraak als van een knetterend hout-vuur; maar 't
ogenblik daarna was het alsof ze pijlsnel, op de wild hollende vleugels van de wind
werden teruggebracht en klepperden zij weer schril-duidelijk tot in de dichtst gesloten
kamers, met nijdig-sarrende hardnekkigheid.
- O! 't Is afschuwelijk! Het boort mij door de hersens! Ik word er dol, krankzinnig
onder! kreunde meneer Dude-maine, zich wanhopig in zijn bed omslaand.
Mevrouw Dudemaine wist niet meer wat te antwoorden. Ook zij kon het niet langer
uitstaan.
- Maar doe dat toch ophouden! 't Is onmenselijk! Die
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jongen vermoordt ons! gilde hij, plotseling overeind springend.
Mevrouw Dudemaine slaakte een kreet; en, het was vreemd,... op 't zelfde ogenblik
leek het of 't geraas verminderde. 't Was alsof een van de molentjes eensklaps ophield
met ratelen. Een korte poos en 't werd nóg minder; en eindelijk hield het geheel op.
Even hoorden zij de waakhond op de hoeve klagelijk huilen en daarna was er geen
ander geluid meer in de stormnacht, dan het aanhoudend loeien van de wind in de
bomen en 't snikkend klotsen van het vijverwater tegen de sijpelende muren.
- Wat is dat? beefde mevrouw, door onberedeneerde angst bevangen.
- O! Gelukkig! zuchtte meneer opeens gekalmeerd. - 't Geweld van de wind heeft
zeker die akelige dingen omgerukt. Nu zullen we eindelijk eens kunnen slapen.
- Goddank! zuchtte op haar beurt mevrouw, toch nog niet gans gerustgesteld.
Maar de molentjes bleven werkelijk zwijgen in het niet afnemend gieren van de
wind, en meneer en mevrouw Dudemaine waren reeds zacht aan het indommelen,
toen eensklaps gejaagd op hun deur werd geklopt.
- Wie is daar? riep meneer, wakkerschrikkend.
- Ik, papa, klonk Odons ongeduldige stem.
- Wat is er? Wat heb je? vroeg ontsteld meneer Dudemaine, terwijl mevrouw, in
't bed daarnaast, van angst zijn arm vatte.
- Ik hoor mijn molens niet meer!
- Ach! Ben je nu gek geworden, jongen! kreet meneer verontwaardigd.
- Ik wil weten wat er van is. Ik moet het weten en ik ga naar buiten! riep beslist
Odon.
- Ben je gek! Ben je gek! herhaalde meneer nog driftiger. Maar mevrouw was al
op, liep in haar nachthemd naar de deur, opende die en smeekte:
- Odon, kind, Odon, ik smeek je...
- Ik ga, mama; ik ga, ik ga! riep hij opgewonden. - Kom mee, en papa ook, er is
iets gebeurd, en ik moet het weten! Sidderend stak mevrouw licht op. Kom, kom,
kom, smeekte
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zij in doodsangst tot haar man. Wacht, kind, wacht! hijgde zij; - we gaan met je mee.
Ondanks zijn toorn en verontwaardiging, ondanks zijn eerste, energiek weigerend
gebaar, stond meneer Dudemaine, door het angstgezicht van zijn vrouw geschrokken,
ook plotseling op. Zij was zo bleek, zo doodsbleek in haar wit nachtkleed, bij het
dansend schijnsel van het kaarslicht, dat hij meende een spookgestalte vóór zich te
zien zweven. Nog nooit had hij haar zó gezien, nog nooit, sinds die vreeslijke nacht
toen Marguerite uit 't water van de vijver was gehaald! Hij voelde dat het gruwelbeeld
van het verleden haar weer overweldigde, dat het haar opwond tot een soort van
waanzin, waar niet mee te redeneren was. Haastig trok hij enkele kledingstukken
aan, poogde tevergeefs haar te doen binnenblijven, daalde eindelijk met haar, beiden
huiverend, gehuld in lange mantels, naar beneden.
Odon stond er reeds trampelend van ongeduld, met toornig verwrongen gezicht,
op hen te wachten. Hij had een uit de keuken gehaald dievenlantaarntje aangestoken
en lichtte hen voor, langs de stille, kille gangen, naar de halldeur.
- Heeft u uw revolver bij u? vroeg hij aan zijn vader.
Meneer Dudemaine had hem, doch antwoordde slechts met een hoofdgeknik,
verwoed en ontstemd als hij was, zonder het te durven uiten, op de vraag van zijn
zoon.
- Ik smeek je! Blijf toch binnen! zei hij enkel nog eens tot zijn vrouw, zich tot haar
omkerend, terwijl hij de deur ontgrendelde.
Maar er was niet aan te denken dat mevrouw het doen zou. Zij hikte van angst,
schudde 't hoofd, antwoordde, met nauwelijks hoorbare stem:
- Neen, neen, ik ga mee;... ik... wil het ook weten.
Meneer ontsloot de blinden en opende de ene helft van de glazen deur; en dadelijk
vloog 't geweld van de orkaan hun in 't gezicht, met het gegier van de heen en weer
gezweepte boomkruinen en 't snikkend geklots van 't somber water tegen de druipende
en schuimende muren van 't, kasteel.
- Ah bah! Wat 'n onzin! toornde meneer. Maar toch liep hij mee, het hoofd gebukt
tegen de storm, zijn vrouw krampachtig houdend bij de arm, mee met Odon, die
zenuwachtig-
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opgewonden voortschreed, in het wild dansend schijnsel van zijn lichtje, recht naar
zijn molentjes.
Hij had ze daar in de grond geplant op houten staken, alle drie op korte afstand
van elkaar dicht bij het water, aan de overzijde van de vijver, en 't eerste wat hij zag
was een in 't gras omvergestorte paal en 't molentje daarnaast vermorzeld en
verbrijzeld, als had iemand het woedend met zijn hakken platgetrapt.
- Zie-je wel! gilde hij huilend-razend, - de lafaards hebben het omvergerukt! En
in drie sprongen was hij bij het tweede, door zijn ontstelde ouders gevolgd.
Ook de tweede staak was blijkbaar door mensenhanden omgegooid en het
verbrijzeld molentje lag half uit, half in het water, een van zijn losgerukte zeiltjes in
de woeste deining van de vijver meegeklotst.
Hij holde met een woedekreet naar 't derde, waarvan de stevige paal nog hellend
overeind stond, maar waaraan 't verminkte molentje als een gekwetste vogel in de
storm hing te schudden, alsof de vernielers, zich wrekend omdat zij de paal niet
omkregen, het ding met stokken hadden stuk geslagen.
- Wie heeft dat gedaan? brulde Odon met verwrongen gezicht. Wie dát gedaan
heeft zal het met zijn leven boeten! En plotseling, met woeste overtuigingskracht:
- Dat is er een van de bediening of van de boerderij geweest! Kom mee, papa en
mama, ik móét het weten!
Hij keek hen beiden aan, bij het in de storm geschudde schijnsel van zijn
dievenlichtje, en zijn bleek gezicht stond zó verwrongen en gefolterd en ontdaan,
met een wrede grijns van wraak om de lippen, dat zij bang werden voor hem en er
zelfs geen ogenblik aan dachten om hem nog te durven dwarsbomen. Bevend en
gedwee volgden zij door de stormnacht 't dansend lichtje van Odon, die, als
waanzinnig, recht weer naar 't kasteel toe holde. Hij vloog de trappen op, steeds door
zijn hijgende ouders gevolgd, rende door de doolhof van de bovengangen, hield
eindelijk stil voor een gesloten deur, waar hij driftig tegen aanbeukte.
- Wat is er? riep een angstige stem daarbinnen.
- Nathalie, ben je te bed?
- Ja, natuurlijk!
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- En Stefanie?
- Ook te bed, natuurlijk. Wat scheelt er toch?
- Heeft een van jullie mijn molentjes omgegooid? Er was een stilte.
- Heeft een van jullie mijn molentjes omgegooid? herhaalde Odon dringender,
met plotseling krijsende stem.
- Maar, kind, dat is immers onmogelijk, poogde mevrouw Dudemaine te sussen.
- Zwijg, mama! snauwde hij haar met een woedeblik af. En voor de derde maal
herbegon hij zijn razende vraag, terwijl de ontstelde meid daarbinnen eindelijk
antwoordde:
- Wel neen, waarachtig niet! Waarom zouden wij die molentjes omgooien? We
zijn niet uit ons bed geweest.
Odon drong niet aan; hij keerde zich om, holde weer naar beneden, kwam buiten
in de storm, snelde om de achtergevel van 't kasteel, naar de stallen toe. Daar sliep
Médard, boven de remise, en in een oogwenk was hij 't steile trapje op en knokte
heftig op de deur. Sidderend bleven meneer en mevrouw Dudemaine op de onderste
trede staan.
- Wie es er doar? riep, na een tweede geklop, Médards schorre stem.
- Ikke!... Médard, hêt-e gij mijn meulekens omverre gesmeten?
- Wa blieft er ou, menier Odon? vroeg Médard, meteen zijn deur openend.
- Of ge gij mijn meulekes omverre gesmeten hèt? gilde sidderend Odon.
- Ba nien ik, verdeke! antwoordde de knecht; - de wind zal ze zeker omverre
gesmeten hên.
- Hoe weet-e gij dat! riep Odon achterdochtig. - Ze zijn verbrijzeld, verpletterd,
mee de voeten in stik gestampt!
- 'k 'n Weet ik doar niets van, meniere, 'k 'n peis ik da moar, zei de man met een
schuwe blik naar beneden op meneer en mevrouw Dudemaine, die huiverend onder
aan de trap waren blijven staan.
- Ce sont des voisins, des étrangers, peut-être, waagde meneer Dudemaine.
- Ik wil het weten! knarsetandde Odon, zonder enige notitie van zijn vaders
opmerking te nemen. - Doe ou wa klieren
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aan, Médard, en kom mee noar de boerderije.
Tu ne vas pas réveiller ces pauvres fermiers, au moins! riep meneer Dudemaine
plotseling weer verontwaardigd.
Maar Odon was reeds weg, steeds wilder-opgewonden, hollend door de stormnacht,
onder de woestgeschudde en gezweepte bomen, naar het hoerenhof.
- O, Médard, as 't u blieft, as 't u blieft, helpt hem, blijf toch bij hem! smeekte
mevrouw Dudemaine.
Médard, half aangekleed, liep Odon rennend na, op een afstand door zijn meesters
gevolgd. Verwoed blaften reeds de waakhonden, en plotseling werd boven in de
zijgevel van 't boerenhuis een luik opengestoten, en een man helde zich half naar
buiten, met een geweer in de hand, ruw schreeuwend in 't gieren van de wind en 't
blaffen van de honden:
- Wie es er doar? Dieven! Blijf stoan of 'k schiete!
- Odon! Odon! Odon! gilde mevrouw Dudemaine als een noodkreet.
- Och Hiere! 't Es mevreiwe! riep de man hees van schrik, terwijl hij zijn geweer
haastig terugtrok. Wa schilt er toch? Wa es er gebeurd? vroeg hij ontdaan.
Médard kwam in het vage maanlicht naast Odon met zijn lantaarntje onder 't luikje
staan en zei wat er gebeurd was. Maar de boer wist er al evenmin van af als de
anderen. Alleen had hij wel over 't nachtelijk geklepper van de molentjes horen
klagen, enkele dagen vroeger, door twee mensen die hij niet kende, in 't klein herbergje
van Sieske Beele, dat daar aan de landweg, achter 't park van het kasteel lag.
- Haha! riep Odon triomfant; en zijn gezicht vertrok onder een wrede grijnslach.
- Klied ou aan, Seynoave, zei hij tegen de boer, - en goa mee.
- Wa blieft er ou, meniere! vroeg de man verbaasd.
- Ah, par exemple, non! non! non! Faisons ça demain, n'est-ce pas? protesteerde
heftig meneer Dudemaine.
- Aujourd'hui, tout de suite, sans perdre une seconde! riposteerde uitdagend Odon.
En dringend-autoritair, tegen de stom-onthutste boer:
- Ala, Seynoave, hoast ou, klied ou aan en goa mee naar Siesken Beele.
- Moar, meniere, ten twoalven van den nacht, die meinschen

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

494
zijn al lange sloapen! poogde de boer nog tegen te stribbelen.
- C'est inepte; c'est fou! kreet meneer Dudemaine veront waardigd.
Maar smekend en bevend stond zijn vrouw vóór hem, en Seynaeve was alvast
bezig zich in aller haast wat kleren aan te trekken.
- Koest, sloebers! brulde Médard tegen de honden, die aldoor, in het akelig loeien
van de wind, bleven blaffen.
Seynaeve kwam buiten en in dichte groep, meneer en mevrouw Dudemaine steeds
als twee weerloze slachtoffers meelopend, gingen zij uit het hek en volgden de
modderigelandweg tussen twee rijen hoge, naakte bomen. Het herbergje stond daar,
een laag, witgekalkt huisje, met strooiendak en dichte luikjes, opzij van de weg,
onder de klagende, in de wind geschudde kruinen, dichtbij een somber dennen-woud,
dat deinend ruiste als een zee.
Odon hief zijn lantaarntje in de hoogte. Boven de gesloten deur zagen zij een
uithangbord, grijs met scheve, onbeholpen zwarte letters: In de Warande. Links stond
een tinnen liter met een jeneverglaasje geschilderd; rechts een grote kruik met een
pint donker bier.
Seynaeve knokte op de deur.
- Sies! Sies! doe ne kier open, riep hij.
Alles bleef stil.
Opnieuw knokte Seynaeve, harder ditmaal.
Maar geen leven was daarbinnen verneembaar. Alleen de wind, hoog loeiend in
de naakte kruinen en ruisend als een waterval door 't schommelend, donker sparrenbos,
stoorde met zijn grootse stem de nachtelijke stilte. Weer gingen de waakhonden van
de boerderij aan 't blaffen. De maan, wild door de rafelige wolken jagend, beglansde
even met haar vale licht de hoge torens en de tinnen van 't kasteel.
- Ach! waarom doen ze nu toch niet open! weeklaagde rillend mevrouw Dudemaine.
Eensklaps vloog Odon, als razend, tegen de gesloten deur aan en begon er uit al
zijn kracht op te beuken en te schoppen.
- Odon! Odon! gilde mevrouw, door haar knieën zakkend
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van ontsteltenis. Zelfs Seynaeve en Médard trokken zich even, als bang, terug, en
meneer Dudemaine slaakte een kreet van toorn, sprong toe, als om Odon daar weg
te rukken, maar bleef radeloos en machteloos halverwege staan, terwijl plotseling
een van de luikjes openvloog en een hoofd verschrikt naar buiten stak, met schorre,
boze angststem roepend!
- Verdome! sloebers! Wa ès da? Wa gebeurt er hier? Bedarend trad Seynaeve op:
- 't 'n Es niemendalle, Sies, ge'n meugt ou nie kwoa moaken. 't Es menier Odon,
van 't kastiel, mee zijn pepà en memà; ze moên ou absoluut wa vroagen.
Bah zeu! Bah zeu! zei de verbaasde man eensklaps veel kalmer. Pardon, menier
en mevreiwe; wie zoe da peizen, zeu loat in de nacht; 'k miende dat 't dieven woaren!
Wach, meniere, 'k zal seffens opendoen.
Enkele minuten verliepen. Toen werd het deurtje geopend en zij traden het
herbergje binnen.
't Gelagkamertje was klein, laaggebalkt, met geelgeverfde zoldering. Een lampje
brandde op de schenktafel, die in een hoek stond, beladen met een zinken omwasbak
en vele grote en kleine, grove glazen. Een rekje met een spiegel en enkele mooiere
glazen, hoge champagneglazen, die alleen voor sieraad dienden, en waarin roze en
blauwe papieren horens staken, prijkte daarachter, tegen de lichtgeel-gekalkte, nogal
gore wand, met hoge, grijze plint. De ietwat ongelijke, bij plaatsen doorgezakte
tegelvloer was van een ongeboend, grauwachtig rood en de ene zijkant van de kamer
nagenoeg geheel ingenomen door een grote, zwarte, open haard, waarboven, op de
grijze schoorsteenrichel, in een lijstje, een Alziend driehoekig oog, met de legende:
God ziet mij en Hier vloekt men niet, tussen twee vazen met gemaakte bloemen stond.
Een hoge, smalle, bruine kasthorloge leunde, scheef achterover, als een hinkepoot,
tegen een hoek; een mooie, nieuwe lamp, die niet was aangestoken, hing met een
zink-draad, aan een balk, in 't midden van de zoldering. Er was iets slordigs, en tevens
iets ouderwets gezelligs, in de primitieve opschik van het eenzaam, landelijk herbergje.
Sieske Beele, die barrevoets, slechts met een broek en hemd
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gekleed, de ontijdige bezoekers tegemoet kwam, was een klein, mager ventje van
een vijftigtal jaren, met dicht, borstelig, laag op het smal voorhoofd gegroeid blond
haar, en een grote, volle, blonde baard, die om de lippen goudgeel verkleurd was,
als het mondstuk van een koperen muziekinstrument. Zijn koontjes puilden uit en
bloosden glimmend, als twee óverrijpe, rode appeltjes, en zijn oogjes, rond en
helderblauw schitterend, hadden een olijke en tevens kinderlijke uitdrukking, alsof
hij aldoor innig-leuke pret genoot. Er was iets jolig-welgezinds in heel zijn uiterlijk,
even gestoord nu nog door het wantrouwen van de onthutsende verrassing, maar
dadelijk weer opgeruimd en fleurig, zodra hij merkte dat de nachtelijke gasten met
geen kwade inzichten waren gekomen.
- Zet ulder, menier en mevreiwe en meinschen. Wat es er van ulderen dienste?
vroeg hij, allen om de beurt met een vriendelijke glimlach van zijn kinderlijk olijke
oogjes begroetend.
- Weet-e gij wie dat er mijn meulekes kapot gesmeten hèt? begon Odon, tamelijk
kalm, alsof de enkele verschijning van het leuke ventje reeds enigszins bedarend op
hem inwerkte.
- Wa... wa b'lieft er ou, meniere? stotterde Sieske onvoorbereid en verbaasd,
blijkbaar niet begrijpend.
Seynaeve lichtte Odons vraag nader toe:
- Die meulekes, Sies, ge weet wel, die klepmeulekes, die de jongen hiere in zijnen
hof gezet hèt. Ze zijn van den nacht deur iemand kapot gesmeten en menier Odon
es er doanig kwoad veuren. Weet-e gij niet dat er hier over nen dag of drije, op nen
oavond, twie vrende keirels in ou hirbirge zaten, die doarover spraken en kloagden
dat die dijngen zeuveil laweit moakten?
- Ah joa joa, 'k wee al wie da ge zeggen wilt: da woaren twie schoaldedekkers,
die aan de kirktoren gewirkt hên. O, moar die meinschen 'n hên da nie gedoan!
Een binnendeur in de zijwand van 't gelagkamertje ging open, en langs een kort
stenen trapje, kwam, halfaangekleed, een donkere, magere vrouw met slordig
loshangende haren te voorschijn, die even, met haar beide handen, de slaap uit haar
kleine, tegen 't licht knippende ogen wreef.
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- Verdome, wa gebeurt er hier? vroeg ze met een schorre, ruw-verbaasde stem.
Zij stonden daar nu al met hun zevenen, allen uit hun slaap gerukt en slechts
halfaangekleed, in 't holle van de stormnacht, om die gekke kwestie van de molentjes,
en 't was alsof 't komische van de toestand langzaam aan, hoewel onuitgesproken,
de overhand nam op meneer en mevrouw Dude-maines van lieverlede afnemende
angst en op Odons koelende woede. Op haar beurt nu hoorde Sieskes vrouw de
vreemde geschiedenis aan; en toen zij met haar plompe oprechtheid uitriep: - En es
da veur zuk 'n foete-bagatelle da ze de meinschen uit ulder bedde komen hoalen!
konden Sieske, en Médard, en Seynaeve een stille spotlach niet bedwingen. Odon
zei niets meer, als voelde hij ook eindelijk 't belachelijke van zijn overdreven
opvliegerij; en meneer Dudemaine, die zich diep schaamde, vond er niets anders op,
om hun komst daar enigszins te rechtvaardigen, dan aan Seynaeve en Médard, en
ook aan Sieske en zijn vrouw te vragen of zij soms iets drinken wilden.
- Ba joa, ba joa, glimlachten zij allen, en de mager-zwarte vrouw met haar slordige
haren liep dadelijk naar het schenk-tafeltje, vragend:
- Wa zijn 't: pinten of dreupels?
Nauwelijks had ze die woorden uitgesproken of voor de tweede maal ging het
trapdeurtje open en een jong meisje kwam binnen, bloeiend-fris en roze van gelaat,
met mooie, zwarte, verwonderde ogen en prachtige donkere haren, die in ordeloze
vlechten en krullen over haar halfnaakte schouders hingen. Zij was op blote voeten
en voor alle kledij droeg zij niets dan een heel kort, dun, grijs-en-bruin gestreept
onderrokje en een ruwlinnen hemd, waaronder zacht de borst zich rondde, en waarvan
het bovenknoopje open stond, ontblotend, blanker dan het grove linnen, de romigfijne
huid van de hals. Haar ietwat grote mond met vlezigrode lippen liet sneeuwwitte
schittertanden zien, en uit de korte hemdsmouwen kwamen twee poezelig ronde en
witte armen en twee nogal ruige handen, bruingebrand door buitenzon en veldarbeid.
Zij aarzelde een poosje, toen zij al die mensen daar vergaderd zag en kreeg een kleur,
en vroeg dan
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op haar beurt, zoals haar vader en haar moeder, wat er toch gebeurde.
En voor de zoveelste maal, werd de geschiedenis van de molentjes nog eens
oververteld.
Vreemd keek het meisje Odon aan en langzaam kwam een stille spotglimlach
ontbloeien op haar fris-gezond gelaat. Zij scheen een innige pret om het verhaal te
hebben, maar zei niets, alsof zij haar gewaarwordingen niet door woorden wenste
uit te drukken. Odon, van zijn kant, wendde de blik van haar niet af. Haar onverwachte
verschijning scheen hem helemaal van het doel van zijn komst te hebben afgeleid,
en zwijgend nam hij haar van het hoofd tot de voeten op, als kon hij niet begrijpen
wie ze was en waar ze zo opeens vandaan kwam. Ook meneer en mevrouw Dudemaine
keken haar met verwonderde belangstelling aan, en er was een ogenblik haast
gegeneerde stilte, in het sterker oploeiende gieren van de wind daarbuiten, tot het
herbergiertje, terwijl zijn vrouw met een presenteerblad vol glazen naar de kelder
ging, eindelijk zei, naar 't meisje wijzend:
- Da es onz' dochter, menier en mevreiwe. Z'heet Siednie.
- Zo zo, zei meneer Dudemaine om wat te zeggen. En, op vriendelijke toon, tot
het meisje:
- Wilt gij euk iets drinken, mijn kind?
- O, ba joa ik, meniere, 'n pijntsje bier, glimlachte zij, een kleur krijgend. En zij
liep zelf met het glas naar de kelder, haar moeder achterna.
Deze kwam juist met haar presenteerblad vol glazen bier en jenever naar boven.
Zij bood in 't ronde aan en de mannen klonken.
- Op ulder gezondheid, menier, en mevreiwe, en menier Odon, zei 't herbergiertje,
zijn borrel even in de hoogte houdend. Zijn vrouw, alsook Médard en Seynaeve
deden 't hem na, en er werd weer over de molentjes gesproken. Ja, wat moesten 't
toch lelijke, valse mensen zijn, die zoiets 's nachts op verraderlijke wijze kwamen
uitvoeren.
- Partons maintenant, fluisterde mevrouw haar man in 't oor. Zij wist niet hoe 't
kwam, maar een gevoel van onveiligheid en gevaar beving haar in dat oord waar zij
zo helemaal niet paste.
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Meneer vroeg niet beter. Ook hij voelde zich meer dan misplaatst op dat ontijdig
uur, in dat zo vreemd milieu. Machinaal tastte hij naar zijn zak, begreep dat hij geen
geld bij zich had, was enigszins spijtig over het geval, en zei tot het ventje:
- 'k 'n Hè gien geld bij mij, boas; wilt-e wachten tot morgen? Médard zal ou komen
betoalen.
- O, zeker, meniere, ge'n moet ou doar nie veuren sjeneren, g'hèt al den tijd van
betoalen, antwoordden man en vrouw tegelijk.
- Allo, de goè nacht dan, en ge zij wel bedankt. 't Spijt mij da w'ulder veur niets
wakker gemoakt hên. Viens, Odon.
Odon schoot op, als uit een droom ontwaakt. Star waren zijn ogen gevestigd op
het jong meisje, dat met haar glas bier uit de kelder was gekomen en vlak vóór hem
stond, in haar bijna doorschijnend dunne kledij. Hij zei geen woord, maar zijn blik
priemde zo halsstarrig op de melkwitte huid van haar blote hals, dat ze 't merkte en
met een langzame beweging 't bovenknoopje dicht deed.
- Eh bien, Odon? herhaalde zijn vader ietwat kortaf, naar de deur gaand.
Machinaal keerde hij zich om. Zijn moeder had de deurknop alvast in de hand en
op haar bleek, ontdaan gezicht met grote ogen, was een uitdrukking van onzeggelijke
angst leesbaar.
- Viens, Odon, viens maintenant, je t'en supplie, snikte zij haast; en meteen rukte
zij de deur open, als om te vluchten. Een laatste maal staarde hij strak het meisje aan,
knikte een vaag en algemeen ‘goên nacht’ en stapte naar het deurtje, door Médard
en Seynaeve, die insgelijks goên nacht wensten, gevolgd.
- Waar ben je, Odon? vroeg in het stormen van de wind de alarmstem van zijn
moeder.
- Wel, hier! Hier! Hier! Wat is er toch! riep hij, plotseling ongeduldig.
Zij zweeg, en ook niemand sprak een woord meer. Er lag iets; somber-gedrukts
over het drietal. Door het open hek van de hoeve, waar opnieuw de honden woest
blaften, door het kleiner hekje van het park, waar zij in stille woorden Sey-
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naeve en Médard goên nacht wensten en dankten, kwamen zij op het Landjuweel
terug.
Met ongetemde heftigheid woedde de storm in de sombere luchten, buigend de
loeiende en piepende kruinen van de bomen; jagend, in wild-chaotische gevaarten,
de rafelige wolkenstapels vóór de telkens duikelende maan; klotsend, als met diepe,
holle afgrondsnikken, het woest opschuimend water van de vijver tegen de druipende,
vaal-blikkerende wanden van 't kasteel. Daar lagen de drie molentjes, omvergegooid,
vertrapt, verbrijzeld, maar geen van allen keek er nog naar om. 't Was of een ander,
zwaarder, diep-onuitgesproken leed nu eensklaps drukte...
Hoog op de middentoren klonk één enkele korte zilverklank, dadelijk door de
storm ver weggezweept.
- Eén uur! zei meneer Dudemaine, en hij zuchtte. Hij liet zijn vrouw en Odon
binnen, sloot weer de deur, grendelde dicht.
Door het dievenlampje voorgelicht, beklommen zij met lome inspanning de oude,
stenen trappen. In de gang wisselden zij een doffe, moedeloze nachtgroet en deuren
gingen open en werden weer gesloten. Alles kwam tot rust, tot gedrukte, doodse rust
in het eenzaam kasteel.
En buiten huilde en loeide de storm onophoudend, heel de lange bange nacht, vol
vreemde, onheilspellende geluiden, als het geklaag en gekreun van ontelbare gekwelde
en gefolterde wezens.
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VI
Na die opgewonden stormnacht volgden nu heel kalme, stille dagen...
't Was of Odon zich schaamde. Hij sprak van niets meer en de verbrijzelde
molentjes werden opgeruimd, zonder dat hij verdere moeite deed om de misdadigers
te ontdekken, of toebereidselen maakte om nieuwe molentjes te vervaardigen. Die
gekke kuur scheen voorgoed over.
Gedurende ettelijke weken leerde hij vlijtig en volhardend, en zijn ouders hadden
helemaal geen moeite meer met hem. Meneer zat opnieuw gans verdiept in de
gecompliceerde geheimen van de Genèse Universelle, en op mevrouws bleek en
lijdend gelaat kwam langzaam weer de kalm-serene uitdrukking van stille weemoed
en berusting.
't Was winter geworden en het Landjuweel scheen in een ongestoorde slaap
gedompeld. De laatste bomen hadden nu hun bladeren verloren en stonden met
schrale, naakte kruinen huiverig bij elkaar getroept, als zwarte geraamten, die hun
verdorde knokkels en botten nog aan elkaar trachtten te warmen. 't Kasteeltje rees
er eenzaam, als verlaten, met zijn scherp afgetekende hoeken en torentjes, achter de
doffe, dode vijver op; het teer pervenche-blauw van ramen en balkons verkleurde;
de oude, grijze steen werd somber, het stond er koud, en kil en kleintjes in zichzelf
teruggetrokken, zonder omgevende bekoring noch geheim. Men zag de bijgebouwen,
de stal en de remise, de daken van de boerderij; men hoorde er de gang en de
bedrijvigheid van het eentonig, dagelijks leven: het schuren en plonsen, het rinkelen
van emmers, het melancholisch neervallen, in doffe ritmus, van dorsvlegels op de
schuurvloer.
Dat was het stil-bevangen en gedrukte winterbuitenleven. 't Gemoed van de mensen
was in stemming met 't omgeven-
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de; alleen het zilverklokje op de middentoren sloeg, in ongemotiveerde, blij-heldere
wanklank, de te lange, trieste uren van de grijze dag.
In die uren toch - zijn vele vrije uren - ging Odon nu wel eens wandelen, wat hij
vroeger nooit had willen doen. Gewoonlijk liep hij eerst wat slenterend rond in het
park, zijn voeten slepend-schuivend door de ritselende droge blaren van de verlaten
paden, of zich even met een praatje ophoudend bij Isidoor de tuinman, die pas sinds
kort op 't Landjuweel gekomen was; maar al heel spoedig drukte hem de ongezellige,
kille eenzaamheid, en langs achter kwam hij bij de stallen en remises, waar Médard
aan 't poetsen of aan 't knutselen was. Maar ook dáár had hij er nu tamelijk gauw
genoeg van, en slenterend liep hij verder, door het bijna altijd openstaande hekje, bij
Seynaeve, de boer. Daar kon hij zich wat langer bezighouden. Hij bleef er kijkend
staan, bij de ingang van de stallen, en zag de meiden de koeien melken, en de knechts
de beesten verzorgen. Als Seynaeve op het hof was, kwam hij bij hem, en gaf hem
uitleggingen, gevleid dat de jonge heer zich voor de boerderij interesseerde. Hij
toonde hem de paarden, waaronder een prachtige dekhengst, die, op
landbouwtentoonstellingen, al zoveel eerste prijzen en medaljes had gewonnen. Van
uren in 't ronde kwamen de boeren met hun merries naar hem toe; elk wilde een of
meer veulens van zo'n prachthengst hebben. Ook Seynaeves spring-stier was er een
uit de duizend; en zijn beer, die was door iedereen bekend, men vond er zo geen
tweede in geheel Vlaanderen.
Maar Odon had eigenlijk liever dat de boer niet zo om hem heen kwam zwetsen,
en dat hem de stille gelegenheid werd gelaten rustig en alleen alles in zich op te
nemen. Zo was het onder meer een van zijn grootste genoegens, ergens vanuit een
hoek, waar hij half weggedoken zat, het drukke en rare gedoe van de kippen waar te
nemen. Dat tiranniek regeren van de haan over de vele hennen, zijn lopen en fladderen
van de ene naar de andere, zijn toornige gejaagdheid en zijn bruuske, wilde,
nietsontziende en allesoverrompelende hartstochtvlagen, het prikkelde en hitste hem
op, hij voelde er een heimelijk, pervers genot van, tot het weldra een soort

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

503
van vreemde toorn en jaloezie in hem opzweepte, en, wanneer daar niemand was die
't zien kon, raapte hij soms een stok of een steen op, en gooide die ruw, met een grijns
van wraakgenot, op het lijf van de te rijk met geneuchten bevoordeelde haan. Zo'n
daad kalmeerde hem dan en weer sloop hij slenterend naar de koestal, om de meiden
de koeien te zien melken. Dat was altijd 't eerste en 't laatste wat hij zien ging op de
boerderij. Niets scheen hem groter belang in te boezemen. Zo lang als 't duurde kon
hij daar blijven staan, scheef tegen een deurpost geleund, de ogen in het
schemerduister van de stal op die bedrijvigheid gevestigd. De meid zat op een heel
laag houten bankje onder 't grote, zachte beest gehurkt, dat roerloos zich ontlasten
liet; de beide handen van de melkster trokken ritmisch, in afwisselend tempo, aan
de zware blonde spenen, en de witte melk siste met witte stralen in de dof blinkende
koperen emmer, tot hij schuimend vol was. Het zacht geritsel van het legerstro, het
zingend schuiven van een ijzeren ring over een ijzeren staaf, het dromerig geluid van
een herkauwend dier ergens in een hoek vol duisternis, de warme mest- en
muskuslucht die heel de stal benauwde, 't bedwelmde hem alles als een soort van
dronkenschap en doordrong hem tot zijn diepste binnenste; en 't zicht van zo'n
neergehurkte meid onder 'n zware, milde koe, werkte op hem als iets
sensueel-hypnotisch, waarvan hij niet bij machte was zijn geboeide blikken af te
wenden. Maar de perverse, ziekelijke betovering hield op zodra de meid met haar
boordevolle emmers overeind stond, en langzaam ging hij dan ook weg en kwam
door 't grote hek van de boerderij in 't open veld.
Ook daar bleef hij telkens weer een poosje dralen, alsof hij aarzelde om verder te
gaan. Hij slenterde schoorvoetend langs de buitensloot, keek er even naar 't geploeter
van Seynaeves witte eendjes in de zwarte modder; en eerst toen hij merkte dat niemand
hem nakeek of volgde, sloop hij langzaam door de dreef weg, in de richting van het
dorpje. Dáár, om de hoek, en even uit het zicht van de boerderij, onder de hoge
bomen, dichtbij het donker dennenbos, stond de Warande, het klein, landelijk
herbergje van Sieske Beele, waar hij op die gekke nacht zulk vreselijk kabaal was
komen

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

504
maken. Met een soort schuchterheid kwam hij er langs, gluurde schichtig door de
kleine raampjes en in 't laag portaaltje, als 't ware hopend iets te zullen zien.
Doch meestal zag hij niemand. Gedurende de lange, stille werkdagen leek het
eenzaam herbergje wel onbewoond. Hij hoorde alleen het rustig geluid van Sieskes
zaag of schaaf in 't timmerwinkeltje op 't achterpleintje, of een gerinkel van emmers
in het stalletje. En langzaam liep hij verder, vaag teleurgesteld, naar 't dorpje toe.
Doorgaans ging hij niet tot aan de huizen. Hij bleef daar ergens staan, onder de
bomen van een verlaten zijdreef, als wachtend op iets dat komen zou. Verscheen er
iemand in de omtrek, dan liep hij weer wat verder, tot hij nogmaals alleen was. Was
't iemand die dezelfde richting uitging, dan stapte hij ook door, tot in de dorpskom.
Hij keerde links een doodse straat met kleine huisjes in, kwam op het pleintje bij de
kerk, draaide weer links, onder de linden bij de muur van 't kerkhof heen, keerde,
door een ander eindje stille straat en een smal paadje, op zijn zelfde weg terug.
Daar zag hij weer, van ver, het witgekalkte herbergje, met zijn grijze luikjes en
grauw strodak, tegen de zwarte achtergrond van 't woud. 't Was of het naar hem keek
en hem zag komen; het scheen hem toe te lachen en te lokken, het had eensklaps iets
wakkers en iets levendigs; en, bijna altijd, als hij er schuchter weer langs kwam, zag
hij er een van de bewoners: nu eens het leuk-blozend gezicht van Sieske, die hem in
't voorbijgaan met een opgewekt ‘dag menier Odon’ begroette; dan weer de
zwart-magere vrouw met altijd slordig in 't gezicht hangende losse haren, die er steeds
nurks en zuur uitzag en in haar haastige sjouw-drukte al heel weinig notitie van hem
nam; en een enkele maal ook het jonge meisje, als een wel verwaarloosde, maar
jeugdig-frisse levens-bloem, met haar weelderig donker haar en de gezonde, sterke
blos van haar wangen. 't Leek voor haar telkens als een soort verrassing, wanneer
zij hem zo onverwacht zag komen, iets dat haar scheen te prikkelen en te verbazen;
en telkens ook kwam er, onder 't vluchtig in 't voorbijgaan groeten, iets olijk lachends
in haar mooie schitterogen, iets spottends en bedeesd terzelfdertijd, iets raadselachtigs,
dat Odon hele-
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maal troebleerde en de beledigende twijfelvraag in hem deed opkomen, of zij hem
soms nog steeds in stilte, over die oude flauwiteit van de molentjes, voor de gek
hield. Hij kreeg er een hete kleur van, terwijl hij onweerstaanbaar, als beschaamd en
ontredderd, zijn ogen van haar afwendde; en gans de verdere dag en soms een groot
deel van de nacht bleef die twijfel hem dan kwellen en sarren, tot hij 't vast besluit
nam haar een volgende keer stout en frank in de ogen te kijken, om te weten wat er
eigenlijk van aan was: een vruchteloos besluit, dat dadelijk weer, onder de enkele
bekoringskracht van haar verschijnen, in het niet verzwond. Toen werd hij in zichzelf
heel boos en driftig, boos om zijn eigen slappe schuchterheid en haar veronderstelde
spotternij, en hij beraamde plannen om haar eens daarover aan te spreken, zodra een
gunstige gelegenheid zich zou voordoen.
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VII
Iets, intussen, maakte meneer en mevrouw Dudemaine innig gelukkig: zij merkten,
en met welk een zoet gestreelde hoop en vertedering! - dat Odon lichamelijk zo goed
vooruitging, dat hij flink en sterk werd. Dat was de opwekkende invloed al van het
gezonde buitenleven! Zeer zeker was hij nog geen reus van kracht en zou het wellicht
steeds te kwaad hebben gekregen naast gewoon-normale jongens van zijn jaren; maar
toch: dat lamme en slappe ging eruit, er kwam meer leven in zijn blik, meer fut in
zijn bewegingen, een gedecideerder, zelfbewuster air in heel zijn optreden.
Thans, in plaats van molentjes in elkaar te knutselen, zagen zijn ouders hem wel
eens aan een boomtak hangen, waaraan hij zich beproefde op te trekken met de kracht
van de armen, of vonden zij hem met Médard in de remise, bezig met gewichten op
te tillen.
- Pas toch op, kind, dat je je niet bezeert, zei mevrouw dan steeds vol angst en
zorg; maar feitelijk was ze heel gelukkig over die lichamelijke levenskracht, die nu
eindelijk in hem ontwaakte, en zij drong er bij haar echtgenoot op aan, dat hij maar
dadelijk allerlei gymnastiektoestellen in de remise zou laten oprichten.
Ook, toen het weldra vroor en de vijver met een harde korst lag toegedekt, had hij
geen rust vóór men hem liet schaatsenrijden. Mevrouw Dudemaine, in al haar
plotseling weer opgewekte gruwel-angst voor het verraderlijke water, smeekte,
schreide, dat hij zich aan zulk een groot gevaar toch niet zou wagen; maar hij werd
dadelijk heel boos en nijdig, zoals altijd wanneer hij ergens in gedwarsboomd werd,
en ondanks haar huilende angst en afschuw moest zij toch eindelijk toestemmen. Hij
trok de schaatsen aan, en krabbelde, en struikelde, en viel; en mevrouw Dudemaine,
op de oever, slaakte
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kreten van foltering, streng gebiedend aan Isidoor en Médard, die hem rechts en links
vasthielden, dat zij steeds zo dicht mogelijk bij de kant moesten blijven, dat zij hem
geen ogenblik mochten loslaten, dat zij bij 't minste gekraak - o! dat kraken van het
ijs, wat boorde 't door haar benen en haar hart! - met hem aan wal moesten vluchten.
Een compleet reddingstoestel was bij de vijver aangebracht; een lange ladder, stokken,
planken, lagen op het gras; een van de meiden stond in 't vastgevroren bootje met
een zwemgordel, klaar om hem uit te werpen, en langs de oever liep meneer
Dudemaine, uit de problemen van de Genèse Universelle gerukt, met de
knoeischaatser mee, het lijf omwonden door een heel kluwen dikke touwen, die hij
bij het eerste alarm naar Odon toegooien moest.
Na enkele dagen kon deze tamelijk goed rijden; en toen reed hij van de ochtend
tot de avond, eindeloos heen en weer, vóór het kasteeltje, van de ene zij toren naar
de andere. Aldoor kon men het krassen van zijn schaatsen horen, het krassen heen,
het krassen weer, met telkens een kort oponthoud aan elk van de uiteinden, nadat hij
zich had omgekeerd.
Meneer begon te mopperen, omdat de jongen nu geen enkel uur van gans de dag
meer ernstig werkte; maar mevrouw, die haar eerste schrik en gruwel overwonnen
had, deed haar man opmerken hoe Odon er meer en meer kloek en flink ging uitzien,
hoe goed hij at, en hoe rustig hij, na die gezonde beweging in de open lucht, kon
slapen.
Laat er hem nu maar eens ten volle van genieten, het ijs duurt immers nooit lang
en wij zijn zo blij dat hij wat meer aan sport gaat doen, meende mevrouw; en in vage
moederangst voegde zij erbij:
- 't Houdt hem misschien van veel verkeerde dingen af. Trouwens, die nieuwe
liefhebberij van Odon ging ook al weer heel spoedig aan 't verzwakken. Na een week
of zo begon hij er blijkbaar genoeg van te krijgen. De gewone uitdrukking van sufheid
en verveling kwam van lieverlede weer op zijn gezicht, zijn hoofd zonk scheef, een
lusteloze dofheid nevelde in zijn ogen, en, in plaats van flink te rijden, stond hij meer
en meer verlamd te staren, met doorgezakte knieën en hangende schouders, alsof
een onzichtbare last op hem
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drukte.
- Heb je 'r dan geen plezier meer in, jongen? kwam zijn moeder hem zo nu en dan
flikflooien.
- 't Is zo vermoeiend, zanikte hij; en gesard deed hij enkele slagen, als om van haar
tegenwoordigheid verlost te zijn, en hield al dadelijk weer, aan het ander einde van
de vijver, stil.
't Was anders toch zo mooi, op 't Landjuweel, gedurende die heldere, koude,
prikkelende vriesdagen! In de vroege ochtend stond heel het oude, witberijpte park
als in een to versprookje herschapen en daarover rees een grote, ronde, rood-oranje
zon, uit wondertere en -fijne, licht grijsblauwe nevels op! 't Was alles van een ideale
ongerepte frisheid en doorschijnende broosheid, de lichtste wintervogel die van een
dun takje wegvloog deed een stuifmeel van briljanten op de witte aarde zijgen, en
de hoge, grote bomen stonden daar, als bebaarde, onbeweeglijke reuzen, in de
bespiegeling van hun wintergloriepracht verzonken.
- Vin je 't niet mooi, niet heerlijk? kwam mevrouw Dudemaine hem strelen.
Maar hij keerde zijn rug naar het wonderlijk tover spel en boudeerde:
- 'k Wou maar dat 't uit was, en er sneeuw kwam, om te kunnen arren.
Er kwam sneeuw, het gehele Landjuweel lag als een kinder-kerstgeschenkje,
gemoedelijk onder witte watten toegedekt en de oude, donkergroene sparren staken
hun lange, slanke takken uit als beschermende reuzenarmen van fluweel en hermelijn.
En Médard haalde de ouderwetse ar uit de donkerste hoek van de remise, poetste die
glimmend, tuigde het paard op met zijn schone rode pluimen en zijn zilverrinkelende
bellen, en met hem stoof Odon de wijde donzig-witte velden in.
Maar ook die pret was van heel korte duur. 't Was hem te koud, zijn oren tintelden,
zijn handen verkleumden en hij kreeg natte voeten; hij reed slechts een paar keren
mee en misnoegd liet hij de ar weer in de donkere hoek van de remise schuiven.
Niets kon Odon enigszins lange tijd boeien of
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behagen, en na elke nieuwe proefneming verviel hij in zijn vaag en slap en futloos
slenteren: van 't kasteel in het park, van het park bij Médard, van Médard bij
Seynaeve,... en van daaruit over de witbesneeuwde of zwartbemodderde, eenzame
lanen en wegen, langs het klein, landelijk herbergje van Sieske Beele in de richting
van het dorp en weer terug, telkens opnieuw geprikkeld en gejaagd of hij het meisje
zien zou, en of zij hem nog steeds met haar zonderlinge glimlach aan zou kijken, en
of hij eindelijk eens de kans zou hebben van haar aan te spreken, om er achter te
komen of ze, ja dan neen, met hem de spot dreef...
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VIII
Nu was de lente weer in aantocht. Het geurde zoet alom over het zacht ontwakend
land, de vlugge beekjes suisden, een tenger, fris-groen dons kwam op de lage heesters,
en in de hoge kruinen, die dichte pruiken kregen van ontkiemend leven, bouwden,
onder druk geschreeuw, de bedrijvige eksters hun grote nesten. De koekoek zong,
het jonge gras lag overal te tintelen van witte en gele bloemetjes; het water van de
vijver was helderdiep, vol bronskleurige schemerplanten op de bodem; en grote,
zwarte waterkevers, met een luchtblaasje, als een doorschijnend zilverknopje, aan
hun staart, zwommen er krieuwelpotend heen en weer. Langs de oude, grijze wanden
van het Landjuweel rankten de woekerende slingerplanten welig op; de vensters
boven en beneden stonden open, als wijdgapende monden naar verse lucht; en 't
tedere pervenche-blauw van de ramen en balkons leek als een zachte afstraling van
't helderblauw van de hemel, waarin een nog wat ziekelijk zonnetje bedeesd te glanzen
hing, als in een sluier van verwaasd, getemperd goud.
Mevrouw Dudemaine oordeelde dat nu de goede tijd gekomen was, om aan hun
naaste buren, de familie Reinhardt, een bezoek te brengen. Zij woonden een klein
uurtje daarvandaan, op een buiten aan de oever van de Leie, in de richting van de
stad. Ieder jaar brachten zij tot dusver elkaar slechts één enkel, nogal officieel bezoek,
maar mevrouw Dudemaine was er nu wel op gesteld, deze relatie, als het mogelijk
was, wat nauwer aan te knopen. Er waren ook kinderen bij de Reinhardts, aardige
kinderen, twee jongens en twee meisjes, waarvan om en bij Odons leeftijd, en
mevrouw Dudemaine hoopte, dat het wellicht intiemere kennissen voor haar jongen
konden worden. Zij voelde wel 't gevaar van zijn te grote eenzaamheid en zijn,
misschien nog onbe-
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wuste, maar toch werkelijke behoefte aan omgang met gezellen van zijn stand en
leeftijd. Zij sprak erover met haar man, slaagde erin deze voor een halve dag uit de
doolhof van de Genèse Universelle te rukken; en, op een heerlijkzachte middag
vertrokken zij met hun drieën in een victoria, door Médard gevoerd.
't Was stil, en zacht, en wazig blond-en-blauw alover het herlevend, vruchtbaar
lenteland. De kleine, overal verspreide witte huisjes met hun groene luikjes en
roodglimmend pannendak, stonden zich als 't ware in de lauwe zon te spiegelen. Er
lag, in al zijn tedere intimiteit, iets weids en groots over het golvend landschap. 't
Was stil, heimelijk-stil, en toch vol leven en beweging. Er kwam iets uit de vaporeuze
verten aangegonsd, iets onzichtbaars, dat overal en nergens was, een brede adem van
wassende kracht en herschepping, het zachte en stage rijzen van de sappen uit de
malse aarde. De ploegen en de paarden werden rustig, door flinke jonge boeren, langs
lijnrechte, vetglanzende voren heen gemend; en de trage, dromerige ossenspannen
kwamen als heel kalme reuzengevaarten met volgeladen karren uit de holle, zanderige
kronkelwegen. Het koolzaad bloeide, in rijk-gele vlekken en strepen, als gestolde
beken en meren van goud; het doorgeurde als met onzichtbare, bedwelmende dampen,
de ganse atmosfeer, en om de oude boerderijen met hun groene, en roze, en witte
huisjes en hun grauw-verweerde strodaken, bloeiden ook, als een doorschijnende,
stralende glorie van frisheid en jeugd, de teer-wit-en-roze opwolkende kruinen van
de uitgestrekte boomgaarden. In een wijdomvattende harmonie van kleuren en geuren,
van beweging en geluiden, hing de milde lente in de lucht; en hoog boven de aarde,
in de reine, diepe hemel, jubelden de vogeltjes hun liederen uit, alom en onophoudend,
als een lofzang van oneindigheid. Het buitengoed van de Reinhardts verrees op een
laag heuveltje, omringd door hoge, donkere gewassen. Vanaf de steenweg was het
huis onzichtbaar. Men reed door een monumentaal, steeds openstaand hek, men
volgde donkere, brede kronkellanen, men kwam ineens, na langzaam stijgen, uit een
laatste bocht vóór een wijdopen ruimte, met een heerlijk vergezicht langs alle kanten.
't ‘Kasteel’ was een
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groot en breed gebouw, in lichtroze steen met bleekgele luiken, met een grijsblauw
leien dak en grote, heldere ramen, die op de benedenverdieping bijna tot aan het grint
van 't voorplein kwamen. Daaronder glooide zacht, tussen majestueuze, breed
uitwijkende lovermassa's, een uitgestrekt grasveld met schitterende bloemperken
naar beneden; en heel in de diepte lag de kalme Leie, wegkronkelend in brede
zilverslingers door een gladde horizon van heldergroene weilanden, tot waar, heel
in de verte, de donkere massa van een ander buiten opeens, met scherpe torenspitsen
puntend uit de hoogste kruinen, als de naakte kammen van een rotsachtige, tot boven
toe begroeide bergtop.
Toen de victoria van meneer en mevrouw Dudemaine vóór de lage treden van 't
bordes stilhield, zaten meneer en mevrouw Reinhardt in de kleine, open veranda bij
de ingang, van het heerlijke weer te genieten. Vlak onder hen, een weinig zijds in 't
grasveld, waren hun vier kinderen aan 't tennissen.
- Zo!... wat 'n aangename verrassing! riep meneer Reinhardt, opgetogen opstaand.
En, door zijn vrouw gevolgd, kwam hij de twee treden af naar 't rijtuig toe, met
uitgestrekte handen. De kinderen, op 't tennisveld, staakten langzaam en
beleefdheidshalve hun spel, en kwamen insgelijks de bezoekers groeten.
Meneer Reinhardt was een man van ruim middelbare leeftijd, slank en lenig, met
een open, vriendelijk, helder-stralend gelaat. Zijn ogen waren blauw, vol jeugdige
glans nog, zijn kortgeknipte haren grijs en wit, en hij droeg een zeer lange en
opkrullende, sierlijke, sneeuwwitte snor, die aan zijn mager, bruingebrand gezicht
van gezonde buitenman, iets voornaams en nobel-martiaals gaf. Zijn vrouw, bijna
zo lang als hij, had een mat, geelbleek teint, met zwarte haren en donkere ogen en
iets goedig-schuchters in haar optreden. Veel minder beweeglijk dan haar man,
verwelkomde zij de bezoekers met een stille, ingetogen vriendelijkheidsglimlach en
schoof dadelijk weer, als uit bescheidenheid, opzij, om haar kinderen te laten groeten.
Dezen, nog verhit van het spelen, volgden schoorvoetend, in hun lichte pakjes,
terwijl Médard stapvoets met de lege vic-
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toria naar de stallen toe reed, meneer en mevrouw Dudemaine en Odon onder de
veranda, hun racketten nog in de hand. Elsa, het oudste meisje, leek sterk op haar
moeder. Zij was haar jonger evenbeeld, in al de sierlijke bekoring en gratie van de
jeugd. Ook zij was matbleek van teint, thans met teder roze zacht doorschemerd door
de warmte en de inspanning van 't spelen, en haar donkere ogen hadden dezelfde
uitdrukking als die van haar moeder, maar met meer sprekende glans en leven, onder
de sierlijk-fijne boog van de zwarte wenkbrauwen. Zoals ze daar verscheen in haar
kort wit sportjurkje, met haar fijne, bruingekouste enkels en haar smalle, lage, witte
schoentjes, leek zij opvallend bekoorlijk en mooi, ondanks een klein gebrek aan de
mond, die wat te veel naar voren uit stond.
Rosa, haar jonger zusje, had het type van de vader. Haar blauwe ogen, vol olijke
pret, waren sprekend-tintelend de zijne, haar kleur was fris en blozend en heel haar
bijdehande wezen had iets grappigs en ondeugends, als van een guitig ding, dat scherp
en pittig het leuke en koddige in alles opmerkt. Georges, de oudste broer, zag er als
een flinke, welopgevoede, vriendelijke jongen uit, vroeg ernstig reeds en toch nog
vrolijk; en de kleine, het nakomertje, die Jack heette, was een wakkere bengel, met
helder-verwonderde ogen, die de mensen lang en recht aankeken, alsof alles voor
hem, de zoveel jongere en kleinere, een verrassende openbaring was.
Dadelijk, terwijl meneer en mevrouw Dudemaine, op verzoek van hun vrienden,
in de veranda plaats namen, kwam Georges naar Odon toe, en vroeg hem of hij geen
lust had met hen mee te tennissen.
- Wel zeker, zeker, haastte mevrouw Dudemaine zich in zijn plaats te antwoorden,
merkend dat hij aarzelde en een nogal onaangenaam gezicht zette.
- Maar ik ken dat spel immers niet, mama, keerde Odon zich ietwat ongeduldig
naar zijn moeder om.
- Dat komt er niet op aan, u zult het leren, zei op een vriendelijk aanmoedigende
toon de oudste Reinhardt.
- Wel ja, je moet het toch eenmaal leren, drong mevrouw Dudemaine aan.
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- Och, ma, zanikte Odon met een verveelde uitdrukking, zonder echter ronduit te
durven weigeren. En hij bleef daar even talmen, onhandig en besluiteloos, als wist
hij zelf niet goed wat hij wilde. Enigszins gegeneerd stond Georges Reinhardt met
een vaag vriendelijke glimlach te wachten; en ook de jonge meisjes wachtten, ietwat
verlegen, met hun racketten in de hand, de oudste met iets zacht-aanmoedigends in
haar schone, donkere ogen, de jongste met een tintelblik van reeds geprikkelde
ondeugendheid, en 't kleine jongetje aandachtig-leuk waarnemend, opkijkend naar
Odon met zijn grote, ronde ogen, waarin verwondering te lezen stond. Dat duurde
zo enkele seconden, in toenemend benauwen, tot mevrouw Reinhardt zelf er zich
eindelijk mee bemoeide en aandrong op zó'n manier, dat Odon, zonder grof onbeleefd
te zijn, niet langer meer kón weigeren. In groep daalden zij af naar 't tennisveld, Rosa
en Jack vooraan, in druk gefluister, Odon met Georges en Elsa volgend, stil-gegeneerd
en vreemd nog met elkaar. Zij gaven hem een racket, terwijl Georges, die de sterkste
was en met hem tegen de zusters spelen zou, hem in enkele woorden de algemene
regels uitlegde.
Zij speelden... Op aanraden van Georges had Odon zijn jas uitgetrokken en, in
zijn hemdsmouwen, deed hij zijn best om de ballen te krijgen en ze terug te geven.
Maar het ging lang niet makkelijk, ongeoefend als hij was kon hij er maar hoogst
zelden een treffen, en daarbij maakte hij dan nog veel overtollige, geweldige
bewegingen, die hem spoedig in transpiratie zetten en aan heel zijn inspannend gedoe
iets onweerstaanbaar komisch gaven. Al dadelijk had de olijke Rosa dat komische
in de gaten en Jack, de kleine rakker, die zijlings op een bank te kijken zat, wisselde
met zijn jongere zuster ondeugende knipoogblikken van verstandhouding en kronkelde
zich gedempt proestend heen en weer, bij ieder gek gebaar dat Odon maakte. Het
werkte aanstekelijk, Rosa's ogen flikkerden van schalkse pret, en zelfs de goedige
Elsa beet af en toe op haar lippen om 't niet uit te schateren. Alleen Georges bleef
zich beheersen, maar hij keek tersluiks, met bezorgde blikken, naar Odon, die, hijgend
en blazend, zichtbaar uitgeput begon te worden en weldra, als gold het
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een gevecht, ontredderde, toornige slagen om zich heen sloeg. Werd de jonge
Reinhardt bang voor een of ander onaangenaam gebeuren? Eensklaps liet hij zijn
racket neer en zei:
- 't Is nogal erg inspannend door de warmte. Willen we nu maar liever uitscheiden
en wat op de rivier gaan varen?
Het spel werd gestaakt. Even keken zij op naar de veranda, waar de ouders rustig
zaten te praten, en daalden in groep naar de rivier af, waar het lichte bootje, bij een
smalle inham, onder de neerhangende twijgen van een treurbeukje beschut lag.
- Kunt u roeien, of heeft u er geen zin in? vroeg Georges op vriendelijke toon aan
Odon.
- Och, ja, antwoordde deze vrij koel en lusteloos.
Zij stapten in: Georges en Odon ieder op een van de roeibanken. Rosa op het
voorplaatsje, Elsa met Jack bij het stuur. Georges duwde van wal en zij voeren weg.
Odon kon wel 'n beetje roeien. Nu en dan dreef hij ook thuis eens rond op de vijver
van het Landjuweel. Maar hier: 't zij door vermoeidheid van het tennisspel, 't zij door
een andere oorzaak, leek ook dit voor hem een zware inspanning. 't Was of er lood
hing aan zijn riemen. Hij haalde met een wringende beweging de slagen naar zich
toe, en telkens vertrok zijn slap gezicht onder een soort van folter-grijns, terwijl het
zweet hem langs de wangen liep. Het duurde niet lang of de snaakse kleine merkte
zijn rare doening op en begon er in zichzelf om te giechelen, heen en weer zich
kronkelend om van ver Rosa's ondeugend gezicht te zien en er bedektelijk met haar
gekheid over te maken.
- Stilzitten, Jack, je doet de boot schommelen, vermaande Elsa, met ernstig gelaat;
en ook Georges zond hem even een streng-berispende blik.
De kleine hield zich een poosje kalm, maar ginds, aan de punt, zag hij telkens
weer, achter Odons zwoegende rug, Rosa's guitige tintelogen opduiken en verdwijnen,
waarbij haar mond dan om de beurt allerlei rare en zotte grimassen maakte; en 't
werd hem eindelijk te machtig: hij proestte 't eensklaps onbedaarlijk uit, zich aan de
zijplank van het bootje vasthoudend, huilend van het lachen, de rug en het hoofd
schokkend achterover tegen de leuningbank gekromd,
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de hakken slaande en trippelend van gekheid op de bodem van de boot.
- Jack! riep Georges verontwaardigd; en meteen keek hij om naar Rosa, wier
gezicht hij nog even achter Odons rug zag ginnegappen; Rosa! jij maakt hem aan de
gang! Allo! Zo gaat het niet verder: we draaien om en jullie stappen er allebei uit!
Hij was boos, zowel als Elsa, die een hoge kleur kreeg van emotie; en ondanks
het protest van Rosa, die eensklaps, het huilen nabij, vinnig beweerde dat zij niets
misdaan had, deed hij met enkele korte, harde, wrevelige riemslagen het schuitje
keren, terzelfder tijd zich bij Odon excuserend:
- Pardon, u ziet het ook: 't zijn kwajongens, kleine kinderen die hun verstand nog
niet hebben en die we genoodzaakt zijn weer aan wal te zetten. En onmeedogend
roeide hij naar het buiten terug.
Odon zei niets, maar een zonderlinge grijnslach, als van leedvermaak, zweefde
om zijn slappe mond. Van de twee gestrafte misdadigers nam hij geen notitie, maar
hij bekeek Elsa met een vreemde, raadselachtige blik, als voelde hij zich heimelijk
gestreeld door haar zichtbare ontstemming en pijnlijke schaamte. Zij was mooi zo,
met die kleur van agitatie op haar wangen; en haar donkere ogen, door tranen van
spijt vaag beneveld, glansden in tedere zachtheid. Doch zij keek niet rechtstreeks
naar hem op, haar blikken dwaalden af, over hem heen, als had hij zelf niets te maken
met haar stille droefheid, en dat krenkte hem inwendig, als een tekortkoming in iets
waar hij toch recht op had. 't Ontstemde hem, hij poogde vruchteloos haar aandacht
op te wekken; en toen zij weldra voor het buiten aanlegden en de twee rustverstoorders
onmeedogend aan wal gezet hadden, gaf hij geen gevolg aan Georges' vriendelijke
invitatie om nog met hun drieën verder door te roeien. Neen; ook hij had er genoeg
van, en, trouwens, 't zou wel tijd worden om heen te gaan, hij zag Médard al naar de
stal lopen om weer in te spannen.
Er werd eerst nog thee gedronken in de veranda, vlak vóór het heerlijk hoog- en
vergezicht over de Leie, die in 't verschiet gelijk een grote, zilverglanzende, plat
uitgestreken S
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door de heldergroene weiden kronkelde.
- Goed geamuseerd? Flink getennist en geroeid? vroegen glimlachend de ouders.
En de toon van het antwoord klonk wel een ietsje gemaakt opgewekt, terwijl de
jongelui elkaar even schuchter en, als 't ware gegeneerd aankeken. De jonge Rosa
gaf zich overigens niet veel moeite om haar ontstemming te verbergen. Zij zat vrij
duidelijk te bouderen en de kleine bengel hield zich nu ongewoon kalm en stil en
scheen volkomen in beslag genomen door de vlugge bewegingen van een vliegje
dat, telkens door hem verjaagd, ook telkens weer, met wriemelende pootjes, op de
rand van zijn kopje kwam zitten. Mevrouw Dudemaine begreep wel dat er iets
schortte, maar dorst er niet naar vragen. Bezorgd keek ze naar Odons stug en verveeld
gezicht en al de zoete, vage hoop die zij, voor de toekomst, op deze nadere
kennismaking had gevestigd, voelde zij als een illusie in zich sterven, terwijl iets
kouds en hards haar binnenste bekroop. Haar stil-gedrukte ogen verrieden haar
jammer en bleven een poosje, in een smartvol-vriendelijke poging tot geforceerd
glimlachen, op het zacht en liefelijk gezicht van het oudste meisje gevestigd. Even
dacht zij weer, in een folterende vlijmsteek, aan haar eigen, overleden dochter, en
ze werd droevig bleek, terwijl zij ingehouden zuchtte. Mevrouw Reinhardt, met het
dienstmeisje in gesprek, merkte er gelukkig niets van; en ook haar man en meneer
Reinhardt gaven er geen aandacht op, verdiept als ze waren in een gesprek over de
aanleg van een nieuwe spoorweg, die daar in de buurt zou komen.
Maar de glanzende zilver-S in het verschiet van de weiden kreeg van lieverlede
gouden tintelingen en omhulde zich met dromerige dampen van doorschijnend roze
en grijs. Een koekoek, ergens in de bossen, herhaalde, als een waarschuwing, zijn
eigenaardig roepgezang, en een houten molen op een heuveltje, aan de verre overkant
van de Leie, waar hij heel de middag in het koeltje zacht gewiekt had, hield nu
eindelijk als moe, zijn grote armen stil. 't Werd tijd om te vertrekken en, op een wenk
van zijn meester, kwam Médard, die wachtend om de hoek stond, met de victoria
voor.
Het afscheid was kort en schijnbaar hartelijk. Doch mevrouw Dudemaine voelde
de benauwing van 't onuitgesprokene, en
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de kille drukking woog haar zwaarder op het hart. Een on-overkoombare beklemdheid
hield haar bleke lippen op elkaar gesloten en zij verademde eerst, hoe bang ook voor
wat nu zou komen, toen meneer Dudemaine, die blijkbaar niets gemerkt had, onder
het wegrijden, opgewekt aan Odon vroeg of het bezoek hem meegevallen was.
- Nee, in 't geheel niet! was het kort, vinnig, alle illusie neerslaand antwoord.
- Hoezo! riep meneer Dudemaine met grote ogen van verbazing.
- Ik vind ze onuitstaanbaar! onuitstaanbaar! raasde plotseling Odon, rood van
toorn, met een verwoede, vals-nijdige blik.
Meneer Dudemaine bekwam er niet van; mevrouw zat sprakeloos te beven.
- Wie, onuitstaanbaar? de kinderen? vroeg meneer gans ontredderd.
- Ja! beet Odon kort en venijnig toe.
- Het jongste meisje en de kleine jongen, misschien; maar toch niet de oudste zoon
en 't oudste meisje; die is zo zacht en lief, waagde mevrouw Dudemaine te
vergoelijken.
- Die, de oudste dochter, die is misschien nog de naarste van alle vier! 'n
Pretentieuze! nijdigde Odon, zonderling en overdreven op het zachte kind verbolgen.
Er was niet met hem te redeneren en de ouders zwegen. Meneer zuchtte en keek
even radeloos-ondervragend naar zijn vrouw, die geen antwoord geven dorst of kon.
- U moet er mij maar nooit meer brengen, nooit meer, nooit meer, 'k ga nooit meer
mee! raasde Odon nog even door.
En geen van beiden waagde 't hem tegen te spreken.
In benauwd-drukkend stilzwijgen legden zij verder de terugrit af. Langzaam daalde
de avond, mild en sereen als een zegen, uit een diepe, vlekkeloze hemel neer. De
zon was onder, maar een teer en ijl licht bleef nog in 't westen glanzen, een helder
groenachtig kristallicht, als een immens doorschijnend godenscherm, waarop zich
zilversterren spijkerden. Geen blaadje roerde aan het lover van de bomen, de weiden
en de velden lagen als wijduitgespreide kleden van smaragd over de rijke aarde, en
't was of al dat jeugdig frisse groen
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van pas herboren lenteweelde zich in de diepe glanshemel weerspiegelde. Geen leven,
noch beweging meer op 't stille land; alleen een late kar of wagen kwam nog
vreedzaam hossebossend, in gouden stofwolk uit een zandweg aangedreven, en de
laatste zwaluwen, haast onzichtbaar, in 't hoogijle van de lucht, zaten elkander met
heel tere, fijne, aanhoudende zanggilletjes na. Het was een van die avonden waarin
't gevoel van het Oneindige zich aan 't bespiegelend gemoed van de mensen openbaart.
Toen zij in de lange oprijlaan van het kasteel aankwamen hoorden zij van ver het
gegalm van de nachtegalen in het park. De volle maan rees zacht, in eigen atmosfeer
van gele damp gehuld, schuins boven de zwarte kruinen op en 't was als een heel
oud bekend gezicht vol berustend-glimlachende weemoed. 't Was als het heel, héél
stil en wijs gezicht van een die alles heeft gezien en ondervonden, en weet wat grote
en zware en diepe droefheid op de wereld is. 't Was of ze naar hen keek en in de
wijde, stille hemel zuchtte...
Diafaan-lichte, grijze nevelsluiers slierden in lange, dunne rafels tussen de slanke,
rechte boomstammen en over 't roerloos, effen water van de vijver uit. Het waren als
drijvende elfen, zwijgende, vluchtige schimmen, immateriële boden van triestige
dingen. De geest van Marguerite omzweefde hen in plechtige stilte van verwijt en
wroeging; en om het Landjuweel hing er een vage dreiging, als van grote onbekende
smart, die komende was.
Klagend over 't grint kraakten de wielen van het rijtuig, dat eindelijk voor het
bordes stilhield.
Meneer Dudemaine stapte uit en bood zijn vrouw de hand. Sprakeloos klom zij
met moede gang de treden op.
Hij keek haar van terzijde aan en schrikte: grote tranen rolden langzaam over haar
bleke wangen.
Met geen enkel woord dorst hij haar droefheid storen.
Eveneens zwijgend, 't gelaat somber en de wenkbrauwen gefronst, volgde Odon
met slappe schreden.
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IX
Nu vierde weer de schone zomer volop zijn rijkdom en zijn glorie. Er was alom een
milde overvloed, als wist de natuur niet meer waarheen haar schatten te verspillen.
De lange dag begon al in de nachtelijke uren en 't komen van de schemering was het
ontwaken van een nieuwe glorie, grootser nog en prachtiger dan al het overige.
De rijpende oogstvelden lagen als zware golven van schitterkleur en weelde in de
hete zon te fonkelen; alle de vogels zongen hun jubelend lied en rusteloos leefden
de mensen in een opgewekte roes van arbeid en plezier.
Enkel op 't Landjuweel, dat nu bijna onzichtbaar midden in zijn hoge bomen lag
verscholen, bleef het gewone leven in zijn saai-gedrukte eentonigheid steeds heersen.
De gulden cijfers en de wijzers op de uurplaat van de middentoren glansden
zonnelachend op uit 't dichte groen; de oude, grijze muren stonden in de koesterende
warmte te tintelen en te trillen, en 't zacht pervenche-blauw van ramen, gaanderijen
en balkons scheen met de teerste hemelskleuren bijgeverfd; maar daarachter en
daarbinnen bleef het grijs en stil en treurig, zonder weerschijn of geluksstraal in 't
bezwaard gemoed van de mensen.
Meneer Dudemaine zat er, als altijd, met folterend-geconcentreerde inspanning
de onoplosbare problemen van de Genèse Universelle te ontcijferen; mevrouw sleepte
haar treurig leven van huishoudelijke plicht en weemoed als een lome last overal
met zich mee; en Odon, haar bestendige zorg en kommer, Odon, wiens geluk haar
enig levensdoel nog was, scheen meer en meer, ondanks al haar tedere
voorkomendheid, zich van haar en van zijn vader te verwijderen. Hij was wel niet
bepaald vijandig of onhebbelijk, maar eerder onverschillig, natuurlijk stug en zonder
enige toeschietelijkheid,
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alsof zijn ouders vreemdelingen voor hem waren.
Over de Reinhardts was niet meer gesproken en dezen hadden ook hun bezoek
nog niet terug gebracht; maar juist aan Odons stilzwijgen over hen voelde mevrouw
Dudemaine al zijn geheime wrok en hoe hopeloos haar illusie van toenadering en
intiemere relatie nu verloren was. Wat wilde hij toch eigenlijk en wat moest ze met
hem aanvangen? Zij was zo angstig en zo bang voor zijn plotselinge uitbarstingen,
als eertijds met die jongens van zijn school en met die kleppermolentjes! 't Ontstond
telkens bij hem zo plotseling en onvoorbereid en met een heftigheid die alle mogelijke
redenering overhoop gooide. Zijn gesloten karakter was voor haar als een
ondoorbladerd boek, waarvan zij de inhoud niet eens gissen kon. Zij zag de
lusteloosheid en de ontevredenheid op zijn gelaat en wanneer zij hem vroeg wat hij
verlangde, wat ze voor hem doen kon, kreeg ze ternauwernood een vaag en
niets-ophelderend antwoord. Meer en meer liep hij, gedurende zijn vrije uren doelloos
alleen te slenteren, in en om het landgoed, zonder schijnbare behoefte aan omgang,
met wie ook.
In haar radeloosheid wendde zij zich eindelijk tot zijn leermeesters, die hem
geregeld driemaal in de week les kwamen geven; maar ook daar kwam ze onbevredigd
vandaan: de meesters hadden nooit iets abnormaals aan hem gemerkt; hij was geen
vlugge leerling, maar ook geen bepaald achterlijke; zij hadden enkel wat te kampen
met zijn luiheid, maar hoopten toch, dat hij nog vóór het einde van dat jaar voldoende
onderlegd zou zijn, om op de universiteit te komen. Eenmaal daar, zou hij zich wel
vanzelf, meenden zij, door de omgang met andere studenten, ook als mens verder
ontwikkelen.
- Maar zijn humeur, zijn karakter, zijn afgetrokkenheid, zijn ganse zijn, heren,
vindt u dat niet vreemd en abnormaal? drong mevrouw Dudemaine onvoldoende
gerustgesteld aan. Neen, die heren hadden tot nog toe niets bijzonder vreemds aan
hem gemerkt. Hij was stil, zeker, en in zichzelf teruggetrokken, en somtijds niet als
andere jongens van zijn leeftijd, maar dat lag ook wellicht in het afgezonderde van
zijn leven en omgeving.
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Meer kon mevrouw Dudemaine uit hen niet krijgen, en ongetroost en twijfelend,
zonder steun ook bij haar wel goedwillige, maar onbewust-egoïstisch, in en voor
zichzelf levende man, die enkel nu en dan onder een ruwe schok van werkelijkheid
uit zijn bespiegelingen werd gerukt, moest zij alles in zich alleen opkroppen en
lijdzaam het verder verloop van de gebeurtenissen afwachten.
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X
Eens, op een morgen, kwam Odon naar haar toe en vroeg, met zijn gewone
uitdrukking van zeurige verveling op 't gezicht:
- Mama, waarom heb ik toch geen vast zakgeld? Alle jongens van mijn leeftijd
krijgen dat immers.
- Zakgeld! zei mevrouw verwonderd en gans onverwacht verrast; wel, kind, daar
is, denk ik, geen bezwaar tegen. Je hebt er nog nooit naar gevraagd. Ik zal er met
papa eens over spreken. Wat wou je ermee doen?
- Dat weet ik niet, zanikte Odon op een gesarde toon. - 't Een of 't ander, waar ik
zin in krijg, zoals anderen doen.
- Goed, zei mevrouw, en zij ging naar haar man toe.
Diezelfde middag stopte zij Odon een vijffrankstuk in de hand en beloofde hem
dat hij er zo elke week een krijgen zou.
- Maar je moet het daarom niet klakkeloos verspillen, voegde zij er moederlijk
vermanend aan toe. - Spaar het liever, tot je een sommetje bij elkaar hebt, om er dan
iets aardigs voor te kopen.
Zonder veel gepraat noch dank verborg Odon het stuk in zijn zak en ging buiten
slenteren. Toch was hij opgewekter dan gewoonlijk: 't cadeau scheen hem plezier te
doen.
Toen hij zo enkele malen zijn weekgeld gekregen had, zei hij aan zijn moeder dat
hij eens naar de stad wou gaan.
- Wil je iets gaan kopen? vroeg zij zacht.
- Misschien, antwoordde hij ontwijkend.
- Heb je 'n idee?
- God, mama, ik weet het heus niet, hoe kan ik dat vooruit zo zeggen! riep hij,
dadelijk ongeduldig en onaangenaam. Mevrouw Dudemaine zuchtte, maar drong
niet verder aan. Aan Médard werd bevel gegeven met Odon naar de stad te
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rijden, en daar het weer niet zo helemaal te vertrouwen was, zou hij de oude
birouchette nemen.
Even vóór de avond kwamen zij terug. Mevrouw Dudemaine, die al uren in de
veranda te wachten zat, verademde toen zij eindelijk de ouderwetse sukkelkoets de
oprijlaan zag binnenrijden, en trad hem met haar vriendelijkste glimlach
verwelkomend tegemoet:
- Heb je iets gevonden, kind? Heb je je geamuseerd?
- Neen, mama, niets, ik heb zo maar wat rondgekeken, antwoordde hij, loom en
onverschillig uit het rijtuig stappend.
- Niets! helemaal niets naar je zin? herhaalde zij teleurgesteld.
- Neen, niets, en daarbij heb ik honger. Kunnen we gauw eten?
- Elk ogenblik, denk ik; de eerste bel is al gegaan.
Van terzijde keek mevrouw hem even aan. Niets bijzonders was aan hem te merken;
't was of hij helemaal niet weg was geweest. Zij wou hem nog het een en 't ander
vragen, doch deed het niet, door zij wist niet welke instinctieve vrees of schuchterheid
teruggehouden.
Futloos liep hij naar boven, om zijn handen te wassen en zich wat op te knappen.
Nathalie, de oude keukenmeid, die hem had zien komen, ging buiten, om de
achterhoek van het kasteel, alwaar zij lang en luid de tweede etensbel deed galmen...
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XI
De volgende dag, tegen de avond, liep Odon eenzaam slenterend door het sparrenbos
achter het herbergje van Sieske Beele. Af en toe ging hij nu ook die kant uit wandelen.
Eens had hij er Sidonie, Sieskes dochter, in zien lopen. Achter dat bos had het
timmermannetje een hoekje grond in pacht en 't meisje ging er soms met een korf
aan de arm konijneneten plukken.
Vrijwel onopgemerkt kon Odon in dat bos komen. Hij volgde maar gewoon de
buitensloot van 't Landjuweel tot om de verste hoek van Seynaeves hoeve, stak dwars
over de dreef en was al dadelijk in 't geheimzinnig schemerduister van de dichte
sparren. Hij liep er zacht over de dorre, bruine naalden, waarop zijn gladde zolen
glibberden, was er even als het ware helemaal verdwaald tussen de van alle kanten
opslankende bomenzuilen, onder het dromerig windgesuis van de kruinen, die als
een somber-groene tempelkoepel hoog boven zijn hoofd opwelfden, tot hij weldra
weer, van ver, het vloeiend goud van de rijpe akkers, het zilverwit van de wolken en
het helderblauw van de hemel door de meer en meer gespatieerde stammen aan de
buitenrand zag schitteren. 't Was telkens als een heerlijk licht- en zonnebad dat hij
vanuit een donkere kelder tegemoet liep; en plotseling lag heel de schone, rijke streek
in al haar heerlijkheid wijd voor hem open, velden en nog velden, brede golvingen
van goud, en groen, en bruin, en paars, met hier en daar, in het verschiet, een
zonnelachend huisje, een grote boerderij, een oude grijze molen, de torenspits van
een klein dorpje, puntend uit het groen van de verre bomen. Kronkelende paadjes,
zó smal dat zij haast waren dichtgegroeid, slingerden als slangen door de gouden
korenzee, en tussen de buigende halmen schitterden, schelrood en azuurblauw, de
welig opwoe-
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kerende klaprozen en korenbloemen, als glanzende ogen en bloeiende wangen van
guitig-en-nieuwsgierig, in de blonde oogst stoeiende kinderen. Maar Odon zag niets
van al die schoonheid; hij keek alleen naar het klein akkertje, vlak bij de bosrand,
waar hij haar een paar keer reeds gezien had, en verder naar het smalle wegeltje,
tussen de uitgedunde sparrestammen, dat dwars door 't bos naar Sieskes huisje leidde,
en langswaar zij komen moest.
Die avond, toen hij aan de buitenrand verscheen, was zij er niet te zien.
Teleurgesteld trokken zijn wenkbrauwen zich samen en zijn hand omknelde, korzelig
en ongeduldig, een klein kartonnen doosje, dat hij in zijn zak verborgen hield. Zou
ze nu niet komen? 't Was anders juist de tijd waarop hij haar daar meermalen gezien
had. Even ging hij op de droge slootrand zitten, zijn benen bengelend over de dicht
ineengegroeide en -gewarde bramen, zijn ogen starend op het wegeltje en in de
groenachtige diepte, tot waar het ongerepte bos zijn stilte omhulde in heimenis van
schemerduister. Maar 't was hem daar niet uit te houden. Een tergend ongeduld klopte
in zijn slapen, zijn handen waren klam en aldoor zenuwachtig in beweging, en hij
stond bijna dadelijk weer op, in een ontembare behoefte om heen en weer te lopen.
Hij liep tot aan het uiteinde van 't woud, met vlug-gejaagde pas. Daar keek hij
schichtig om.
Niets!
In overspanning liep hij verder door, de hoek om, tussen de gemskleurige, slanke
stammen, als weer op weg naar 't Landjuweel. Juist sloeg het zilverklokje op de toren
zeven heldere slagen. Als verdwaasd stond hij er even naar te luisteren; en toen de
zilverklanken in het ijl-stille van de lucht vreedzaam waren weggestorven, keerde
hij zich werktuiglijk om en kwam terug naar 't slootje aan de buitenrand van 't bosje.
En eensklaps zag hij haar!
Hij zag haar, gebukt in het aardappelveldje, konijneneten plukkend in haar korf.
Zij keerde hem de rug toe en hoorde hem niet komen.
Hij naderde, schoorvoetend, heel bleek, het hart hevig kloppend, het klein,
kartonnen doosje in de hand gekneld. Hij had geen vast plan, hij wist niet wat hij
doen of zeggen zou;
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hij ging alleen maar naar haar toe, als door een magneet aangetrokken.
Toen hij slechts op een vijftiental passen meer was, gaf hij werktuiglijk een kuch
en zij richtte zich op en keek om. Eerst schrikte zij even, maar zodra zij hem herkende
schitterden haar ogen en een lach kwam om haar rode mond, diezelfde lach, zo
tergend en bekoorlijk, waarmee zij hem telkens begroette en waarvan het
raadselachtige zijn hoofd op hol bracht.
Nu weer. Het deed hem duizelen. Hij groette haar, met plotselinge vuurkleur op
zijn wangen; en, instinctief, als wist hij niet goed wát hij deed, stak hij de hand met
het kartonnen doosje naar haar uit en vroeg, met schor-ontroerde stem:
- Wilt gij iets van mij hebben?
- O, gie verdeke! lachte zij, aarzelend, ongelovig en wantrouwend.
- 't Is waar, 't is zeker, zei hij bevend, en lei het doosje op het platte van zijn
sidderende hand.
- Wa es 't? nieuwsgierigde zij, half verleid reeds, maar wantrouwig nog en
twijfelend.
- Gouden oorbellen. 'k Ben ze gisteren expres voor u in de stad gaan kopen.
Eensklaps verdween de lach van haar gezicht, dat een hoogrode kleur kreeg, terwijl
haar donkere ogen nu heel ernstig naar hem keken.
- Joa moar, es 't serieus? vroeg ze nog even.
- Kom kijk dan! sidderde hij.
Met wijde schreden, haar korfje aan de arm, kwam zij uit het mulle veld en klom
de berm van de droge slootrand op. Hijgend van emotie, met halfopen, roze-frisse
mond, keek zij naar 't geschenk, dat hij haar in het open, roodfluwelen doosje zien
liet.
- Ooo! juichte zij stil, bijna eerbiedig.
- 't Is voor u, zei hij, en gaf het haar.
Zij durfde 't schier niet aannemen. Zij stond er een hele poos, gans bedremmeld,
mee in haar aarde-grauwe hand.
- Oo!... 't es al veel te scheune veur mij, sprak ze eindelijk, en een zucht hokte in
haar keel.
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- Neen, neen, gijzelf zijt schoon! Duizendmaal schoner dan die oorbellen! verstoutte
hij zich te zeggen. En eensklaps, manlijk-kranig doende:
- Een zoen, dat is 't enigste wat ik ervoor hebben moet!
- Wa ès da, ne zoen? giechelde zij.
- 'n Totsen! riep hij hartstochtelijk, eensklaps haar eigen, boerse taal gebruikend.
- O gie verdeke! aarzelde zij weer, even achteruitdeinzend; en opnieuw ontbloeide
de raadselachtige, dol-makende lach op haar rode mond en in haar tintelzwarte ogen.
Hij werd er als gek onder. Het suisde in zijn hoofd en onstuimig vloog hij plotseling
op haar toe, sloot en prangde haar in zijn armen, woest en knellend-nauw tegen zich
aan, en plakte vol zijn mond tussen haar fris-natte, rode lippen.
- O, gie verdeke! lachte zij opnieuw, met moeite zich losworstelend.
- 'k Moete! 'k moete! nóg! nóg! nóg! gilde hij als waanzinnig weer op haar
aanvliegend.
- Joa moar, past op, menier Odon, past op! Past op! 't Zoên keune meinschen
komen! riep zij angstig.
- 'k 'n Kàn niet ophouên! 'k 'n Kàn niet! gilde hij schor, steeds nauwer, in een
paroxisme van hartstocht haar omsluitend.
Zij verweerde zich dringender, en eensklaps liet hij haar los, hijgend, kreunend,
met draaiende ogen zuchtend:
- O, Sidonie, 'k zie ou geirne, 'k zie ou al zeu lank geirne, en ge moet mij euk
geirne zien of 'k kan nie blijve leven!
- 'k Zie ik ou euk wel geirne, moar ge zij al te geweldig, ge doe mij ziere, zei ze.
En opeens, als door iets geks aangestoken, barstte zij in 't raadselachtig, honend
lachen, dat hem zo kon ergeren, los.
- Ge 'n meugt azeu nie lachen! Es 't mee mij da ge lacht? 'k 'n Kan 't nie uitstoan!
riep hij boos, als een verwend kind.
- Ba nien 't, ba nien 't, 't 'n es mee ou niet da 'k lache, moar ge doe almets zeu
oardig, giechelde zij.
Hij stond daar even, vuurrood en hijgend, als verbouwereerd. Op 't Landjuweel
galmde, luid-vermanend, de eerste etensbel.
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- Heurt! de belle van 't kastiel. Ge moet noar huis goan, en ik euk, zei ze.
- Wannier zie 'k ou were? vroeg hij.
- Os ge wilt.
- Hier, in den bos?
- Woarom 'n komt-e noeit in ons huis nie ne kier? fleemde zij.
- O, 'k 'n durve niet. Papa en mama zoên 't weten!
- Wa geeft dat! 't Es hirbirge, iederien mag d'r komen. Hij aarzelde, in hevige
tweestrijd.
- O! 'k Zoe geiren genoeg; maar 'k 'n zoe ik ou doar toch noeit alliene zien, vreesde
hij.
- Moar ge doet! Al veel beter as hier, woar d'r alle menuten meinschen keune
komen, lokte zij met straal-ogen.
Hij zei ja noch neen. Werktuiglijk liepen zij naast elkaar, de diepte van het bos in.
Sidderend sloeg hij weer zijn arm om haar middel.
- Wilt-e morgen oavond nog ne kier komen? smeekte hij.
- Hier?
- Joa.
- O! 't Es zeu gevoarlijk, aarzelde zij.
- O, kom, kom, bad hij, bijna schreiend, en sloot haar weer met prangende hartstocht
in zijn armen en zocht met wilde mond haar lippen om te zoenen.
- Bij óns meugt-e komen, bij óns! riep zij. En lachend ontsnapte zij aan zijn
omhelzing en vluchtte met haar korfje in de donkergroene schemering van 't bos,
tussen de slanke, gemskleurige stammen weg.
- Sidonie! Sidonie! kreet hij haar met smekend uitgestrekte armen na.
Maar zij was reeds verdwenen, en op het Landjuweel weergalmde, luid en dringend,
de tweede etensbel.
Loom en 't hoofd gebukt, als uitgeput van inspanning en van emotie, struikelde
hij naar huis toe...
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XII
Meneer en mevrouw Dudemaine merkten wel dat er aan Odon iets was veranderd,
doch wát het was konden zij nog niet gissen. Zij zagen alleen de uiterlijke verandering
in gewoonten en manieren.
Moeilijk was het om hem nu een paar uren na elkaar aan 't werk te houden. Hij
liep er telkens weer af, om in 't park te gaan wandelen. Trouwens, de gewone
vakantietijd was nabij, en, al ging hij op geen school meer, toch kondigde hij beslist,
en dagen reeds tevoren, aan, dat hij ook, zowel als anderen, volop zijn vakantie wilde
genieten.
- Ja, maar, zal 't wel gaan? Ben je voldoende voorbereid om met oktober de colleges
in de universiteit te volgen? vroeg twijfelend meneer Dudemaine.
- Om het even, ik heb gewerkt zoals ik kon, ik heb recht op mijn vakantie en wil
die ook hebben, antwoordde Odon vastberaden.
Zijn leermeesters, geraadpleegd, zetten nogal bezorgde gezichten. Ook zij begrepen
niet waardoor het kwam, maar sinds de laatste weken leerde Odon veel minder goed.
Hij was afgeleid, niet bij zijn taak, en zeer, zéér prikkelbaar voor de geringste
opmerking. 't Leek wel of er iets met hem schortte.
- Vermoeid, hij is lang nog niet zo sterk als wij dachten, vreesde mevrouw
Dudemaine. Ik vind er hem weer veel minder goed uitzien, de laatste dagen. We
mogen hem vooral niet dwingen. Wat komt het er voor hem ook op aan of hij een
jaartje later met zijn studies klaar is?
- Jawel, maar je wilt er toch geen luiaard van kweken. Hij moet toch iets worden,
meende meneer Dudemaine.
- Hij zál ook wel iets worden, maar laat er hem rustig de tijd toe, trachtte mevrouw
te schipperen.
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Odon, telkens wanneer erover gesproken werd met oktober naar de universiteit te
gaan, praatte zo weinig mogelijk mee, maar in zichzelf was hij al vast en zeker
besloten er dat jaar nog niet naar toe te gaan. Hij had andere plannen, en andere
bezigheden, die hem nu geheel en al in beslag namen.
Zijn ouders wisten er nog niets van, zoals meestal gebeurt in zulk geval, maar de
bediening: Nathalie en Stefanie, Médard, Isidoor, Seynaeve, de knechts en meiden
van de boerderij, en ook de meeste mensen in het dorpje, allen wisten 't: meneer
Odon zat halve dagen en avonden bij het mooie Sidonietje in de Warande.
Met Seynaeve was hij er voor 't eerst geweest.
- Seynaeve, zoe-je gienen dreupel pakken? had hij maar gewoonweg, daags na
zijn ontmoeting met Sidonie in 't sparrenbos aan de boer gevraagd. En deze was
natuurlijk meegegaan, onbewust aldus Odon in 't herbergje als 't ware introducerend.
De eerste stap volbracht, was 't overige vanzelf gevolgd. Odon vergat er opzettelijk
zijn wandelstok en ging hem 's anderendaags terughalen. En sinds kwam hij er elke
dag, met of zonder Seynaeve, uit natuurlijke, haast onvermijdelijke gewoonte, gelijk
om 't even welke buitenheer, die dagelijks zijn 'stamenee' bezoekt.
Hij zat er, in de hoek van de donkere haard, met een glas bier vóór zich en een
sigaar of een pijp in de mond [want sinds een poosje had hij leren roken], de wangen
gloeiend, de ogen schitterend, al de bewegingen van het jonge meisje volgend. Zij
zat vlak vóór hem, dichtbij 't kleingeruite raampje aan een tafeltje, speldewerkend.
De houten klosjes trommelden eentonig over het glad-blauw papier van 't
kantwerkkussen, haar nog wat onbedreven vingers wrikkelden onhandig met de
draadjes en de spelden; en 't kantje, dat niets dan een kinderachtig strookje was van
een paar centimeter breedte, schoot nauwelijks op. Zij zat daar blijkbaar alleen om
hem gezelschap te houden. Zij praatten niet, of weinig, zolang de moeder, in haar
slonsige kleren en uitgerafelde haren, sjouwerig om hen heen en weer bleef lopen.
Maar zodra de oude buiten was en met een ruk de deur ach-
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ter zich dichtsloeg, nam hij zijn pijp of sigaar uit de mond en riep fluisterend:
- Sidonietsje!
- Jaa,... antwoordde zij kalm, zonder het oog op te slaan, het spelletje kennend; en
een frisse glimlach opende haar rode lippen.
- Kom.
Zij kwam nooit dadelijk. De klosjes bleven nog even doortrommelen, en haar
ganse aandacht scheen gevestigd op haar werk, terwijl de raadselachtige
stralenglimlach van haar mond en ogen zich accentueerde.
- Kom toch! hernam hij dringender, ongeduldig wordend. Dan stond ze eindelijk
op, en kwam, even wantrouwig naar voor- en achterdeur omkijkend.
- O, Sidonietsje! Sidonietsje! gilde hij dof, haar als een gek in zijn armen prangend.
- Past op, menier Odon, past op! Zeu geweldig nie, ge doe mij pijne!
- 'k Zoe ou keunen bijten! 'k Zoe ou keunen deuddouwen! schreeuwde hij schor,
met uitpuilende ogen. En hij rukte haar op zijn schoot en liet haar niet meer los, tot
hij als uitgeput en lam in elkaar zakte.
Met dat half genot scheen hij telkens dan toch tijdelijk tevreden. 't Leek of er nog
in hem een zekere bloheid lag, een onkunde of machteloosheid, die 't overige buiten
zijn bereik en zijn bezit hield. Hij was voldaan en niet voldaan. De bevrediging was
er, maar de kwelling bleef. Hij had haar en hij had haar niet. Hij voelde dat er nog
iets anders was, een grote stap, en kon of durfde die niet wagen. 't Had wel van
haarzelf moeten uitgaan, maar telkens kreeg ze weer, juist op 't beslissend ogenblik
en ondanks al zijn woede en vermaningen, dat raadselachtig lachen, en dat verlamde
en doodde bij hem alles. Hij voelde zich gelukkig en toch had hij kunnen huilen; en
wat hij vooral voelde was een vlijmende, razende jaloezie, uit het bewustzijn van
zijn onvoldaanheid zelf ontstaan.
Somtijds, terwijl hij daar zat, kwam een of andere bezoeker: een man uit het dorp,
een jonge boer of knecht uit de omtrek binnen. Meestal bleven zij niet lang; zij
groetten, in den
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beginne wat verwonderd, maar langzamerhand eraan gewend, de jonge heer daar in
zijn hoek te vinden, bestelden een glas bier of een borrel, sloegen even een kwinkslag
met het meisje, en vertrokken. Dat mishaagde al kwellend genoeg Odon, en hij zat
met norse blikken te bouderen; maar het gebeurde ook dat vreemdelingen zich daar
even ophielden: marskramers, veekopers, die, door de frisse bekoorlijkheid van het
meisje getroffen, al dadelijk, zonder het minste ontzag voor hem, op haar afstoven,
met haar grapjes maakten en haar poogden te pakken en te zoenen.
Dan was hij om gek te worden van jaloerse foltering. Zijn wangen brandden, zijn
ogen fonkelden, het zweet brak op zijn voorhoofd uit, hij zat van werkelijke smart
te kreunen in zijn hoek. En zodra de kerels weg waren vloog hij razend op het meisje
af en verweet haar dat het allemaal haar schuld was, en dat zij die gemene boeven,
die hij wel had kunnen worgen, met haar ogen aanlokte, en dat zij met hun smerig
gepak en gegrabbel gediend was; alles zei en schold hij wat hem door het hoofd
kwam, tot hij plotseling, door zijn steeds wilder opstormende foltering overweldigd,
in tranen uitbarstte en sprak van zich een kogel door de hersens te zullen jagen.
Zijn ergste folterdagen waren echter de zon- en feestdagen. Gedurende de week
was de komst van een vreemde bezoeker in de Warande slechts een zeer sporadische
gebeurtenis; en hij kon 's avonds gerust naar bed gaan, wel wetend dat het herbergje
gesloten was en dat ook allen er reeds lang ter ruste lagen; maar 's zondags en op
feestdagen was er aldoor drukte van drinkebroers, die er soms tot laat in de nacht
bleven vertoeven.
Dan stelde hij zich, in zijn opgezweepte verbeelding, taferelen voor, die hem, van
machteloze jaloezie en woede, in zijn bed deden kronkelen. In den beginne, uit een
nog in hem overgebleven schaamtegevoel, had hij steeds vermeden 's zondags in het
herbergje te verschijnen, maar van lieverlede werd de kwelling hem te machtig, en
weldra kwam hij er die dagen ook, nu eens in gezelschap van Médard of Seynaeve,
die hij trakteerde, dan weer alleen als op gewone tijden, om waar te nemen wat er
omging. Tot het allerlaatste
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ogenblik, tot de tweede etensbel op het kasteel weergalmd had, bleef hij er als 't ware
de wacht houden. Maar na het eten, vooral in de steeds korter wordende dagen, kon
hij niet meer uit zonder de argwaan van zijn ouders op te wekken, en dan begonnen
telkens weer de wreedste folteruren van zijn leven.
't Was niet meer uit te houden, hij werd er ziek en gek onder; en, op een nacht van
onduldbaar geworden lijden, vloog hij uit zijn bed en kleedde zich zenuwachtig
bevend aan, besloten alles te trotseren om te zien en te weten wat er op dat ogenblik
in 't herbergje gebeurde.
Met sidderende vingers stak hij licht op en keek op zijn horloge. 't Was elf uur.
Alles op het Landjuweel lag in de diepste rust gedompeld. Hij wist hoe de vertrekken
open gingen, hoe hij buiten kon. Hij blies het licht uit, en op zijn kousen, met zijn
schoenen in de hand, kwam hij schoorvoetend aan de deur van zijn kamer. Hij hield
zijn adem in, zijn ogen keken rond en groot in 't stille donker. Met een zacht gepiep
ging de deur open. Roerloos bleef hij staan, ingespannen luisterend, de deurknop in
de hand.
Niets verroerde in de zwarte, kille gang. Onhoorbaar duwde hij de deur weer dicht
en schreed met brede, trage passen naar de trap. Het hamerde in zijn hart en 't suisde
in zijn oren. Toen hij voorbij de deur van zijn ouders schreed, meende hij die elk
ogenblik te horen openvliegen en zijn vader te zien verschijnen, die hem streng en
dreigend vroeg, wat hij daar uitvoerde.
Doch niets gebeurde; zijn van emotie slappe voeten liepen onhoorbaar over de
grote, platte tegels, en ook de brede stenen trap was stevig als een rots en dempte
alle geluiden.
In de ruime hall verademde hij een poos alvorens met oneindige omzichtigheid
de keukendeur achter de trap te openen. Wat ging het toch nog makkelijker dan hij
dacht! Alles bleef zo roerloos en doods-stil in 't ruime huis. Eenmaal de keukendeur
geopend en weer dichtgedaan, voelde hij zich volkomen veilig; en 't ogenblik daarna
liep hij buiten, steeds met zijn schoenen in de hand, over de bedauwde grasrand langs
de vijver.
Om de hoek van het kasteel, dichtbij het water, trok hij zijn
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schoenen aan. Uit het nevelig-grijze kwamen zacht de zwanen naar hem toe gedreven.
Hij schrikte eerst hevig. 't Waren als twee vage, treurende gestalten, die hem zwijgend
zijn bedrieglijke daad kwamen verwijten. Haastig liep hij voort en een eindje dreven
de zwanen in stilte op een afstand met hem mee.
De nacht was helder van twinkelend sterrengeflonker met een heel, héél dun
sikkeltje zilveren maan, laag en schuins in het donkerblauw hemelgewelf, juist boven
de donkere kruinen van het park. De atmosfeer was zacht en ietwat vochtig; de stilte
was volkomen.
Langs de stallen en remises en over Seynaeves hoeve durfde hij niet te gaan.
Médard mocht hem horen en de honden zouden blaffen. Hij liep langs verre, sombere
alleeën en nacht-zwarte heesters om, brak door de heg en modderde door de vuile
sloot; en zo kwam hij eindelijk in de lange buitendreef, bij 't sparrenbos.
Daar hield hij nogmaals even stil om te verademen. Er ziedde in hem een hete
opwinding en in zijn opgezweepte verbeelding stond het vast dat hij haar nu, met
die onverwachte inval, op heterdaad van ontrouw ging betrappen. Hij twijfelde niet;
het kòn niet anders of hij werd bedrogen, en 't woedde en snikte in hem op van woeste
toorn en folterende smart, omdat hij nu zijn eigen hartstocht en genot voor altijd in
haar ging verbrijzelen. Ergens ver, in de richting van het dorpje, weergalmde even
zanggebrul van dronken stemmen, en 't klonk hem als een sarrend hoon- en spotgeluid
in de oren. Wat zou hij doen, als hij haar met een ander vond? Haar slaan? Misschien
haar doden? Tot alles, tot het allerergste voelde hij zich in zijn wilde opwinding
bekwaam; en meteen werd hij bekropen door een zwakheid en een slapheid, die hem,
als bedwelmd, met snikken en tranen van onmacht, waggelen deed.
Daar schemerde het vaagwit huisje, met zijn doffe, dichte luiken en zijn grauwzwart
strodak onder de hoge bomen op. Weer stond hij aarzelend en roerloos stil, als met
plotselinge schrik geslagen om nog verder door te gaan. Was er nog licht daarbinnen
of was alles donker? Met bonzend hart en uitgerekte hals bleef hij even, achter een
boomstam verscho-
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len, kijken en luisteren.
Niets!... noch licht, noch geluid, noch beweging!... Als een zacht-lauwe bron van
milde lafenis voelde hij plotseling de vrede en de rust over zijn stormend hart
heenstromen. Vergiste hij zich niet? Was 't geen bedrieglijke hersenschim? Hij kwam
uit zijn schuilhoek, trad nader, sloop op zijn tenen als een dief tot aan de raampjes
en de deur van het gesloten, donker, doodstil herbergje...
- Hooo... zuchtte hij, en met een lange, diepe teug van zalige verlichting haalde
hij weer adem. Wat scheen hij eensklaps schoon en ruim, en álomvattend groots, de
sterrentintlende oktobernacht! Wat glansde 't dunne maansikkeltje vreedzaam-intiem
en zacht over de ongerepte, donkere kruinen van het sparrenbos!
Meer moest hij nu niet zien, niet weten. 't Was zalig stil en kalm in hem; zijn ziel
was als een veilige haven van volmaakte zekerheid. Hij wierp een laatste liefde- en
verzoeningsblik op 't nederig huisje, en door dreef en sloot en heg keerde hij bedaard
terug op 't Landjuweel.
Langzaam en statig drijvend, als twee etherisch-zwevende schimmen, kwamen de
nobele zwanen hem weer over het grijs-nevelig, ternauwernood gerimpeld water van
de vijver tegemoet geroeid. Zacht gleden zij even langs de rand van 't water naast
hem mee, als om met stil-plechtig gebaar de terugweg te wijzen. Toen zweefden zij
weer weg in 't vage... Hij trok zijn schoenen uit, opende zacht de keukendeur, sloot
die weer dicht.
Ongestoord heerste de volle, nachtelijke stilte steeds alom in het kasteel. Maar hij
was ook niet angstig meer; zijn lijden was voorbij, en niets kon hem nu deren.
Zonder enige moeite kwam hij in zijn kamer, kleedde zich uit en legde zich te bed.
't Was een gevoel van veiligheid en weelde, zoals hij er nog nooit gekend had. 't Was
als een zekere, vaste vesting, waarop hij voortaan iets bouwen kon dat alle stormen
zou trotseren.
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XIII
Hij zei het niet aan Sidonie, maar die nacht, die eerst wildwoelige nacht van jaloezie
en foltering, gevolgd door de zacht-lavende herleving bij het vast bewijs van haar
trouw en zijn vergissing, die nacht was als de voortaan onverbreekbare schakel
waardoor hij, voorgoed, aan haar verbonden bleef.
Nu voelde hij haar eerst geheel de zijne, zijn eigendom, als een gedeelte van zijn
eigen leven, dat geen mens hem nog ontnemen kon. Er kwam iets veel beslister in
zijn optreden met haar, hij zat niet langer schuchter in het hoekje van de haard te
wachten en te smachten, tot Sieske Beele of zijn vrouw hem met hun dochter alleen
lieten: hij wilde voortaan dadelijk met haar alleen zijn en blikte, zowel de ouders als
de andere bezoekers nijdig weg, die hun intimiteit durfden storen. Eerst toen hij, op
zijn manier, van haar verzadigd was, mochten zij terugkomen, en dan was hij ook
wel vriendelijk gestemd en liet gaarne zijn tevredenheid blijken. Het was hem
overigens niet heel moeilijk om 't Sieske en zijn ega naar de zin te maken. Daarvoor
hoefde hij maar flink te trakteren! Sieske dronk met welgevallen zijn eigen zure
biertjes en zijn griezelig vervalste borreltjes; en de vrouw, evenals Sidonie zelf,
lekkerbekte gulzig aan wee-zoeterige, kleverige, rood- of geelgekleurde drankjes.
Zo zaten zij dan soms een hele poos, als een raar-disparaat familiegroepje om de
schoorsteen bij elkaar geschaard, en als vanzelf, voor de gezelligheid, proefde Odon
ook mee. Hij had sigaren mee voor Sieske, die hij wel eens uit de kistjes van zijn
vader haalde, omdat hij zo weinig gelegenheid had ze ter stad te gaan inslaan; Sieske
werd aangeschoten, met glinsterende oogjes en blozende koontjes, en ook het
doorgaans zuur gezicht van de vrouw ontspande zich van lieverlede in vriende-
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lijker plooien, terwijl de zoete drank bij Sidonie een strelende vertedering scheen op
te wekken, iets zinlijk-lachends om haar mond en smeltends in haar ogen, dat tot in
't diepste van zijn wezen de herinnering aan 't sensueel genot weer opwoelde. Dan
had hij de beide oudjes zo graag voor een poosje weer weggekregen om met haar
nog eens alleen te zijn, maar eenmaal als ze zaten ging het niet gemakkelijk meer;
de tongen waren losgeraakt, de moeder pochte op haar dochter, beweerde in haar
bijzijn dat 't een schat was van een meisje, die wel uit twintig welgestelde trouwers
kiezen kon, had ze 't gewild; en Sieske, op zijn beurt, schudde vertederd het hoofd
en juichte:
- Oo! As ik ne rijke jongen was, ze 'n zoe uit mijn handen nie goan, al moest ik er
heul mijn fortuun aan hangen!
Af en toe, terwijl ze daar zo zaten, kwam de een of andere kalant binnen, die allen
nu Odon wel goed kenden, en wisten hoe de toestand in elkaar zat. En telkens weer
was dit nu voor Odon, in zijn goede uren, een gelegenheid tot mild trakteren om
daardoor zijn prestige bij het meisje en haar ouders te verhogen. Het maakte hem
populair, hij stond aldra in 't dorp bekend als een jeugdige volksvriend, een jongen
die zich niet te trots voelde om vriendschappelijk met mindere mensen om te gaan,
een jongen die meer hield van een meisje uit de werkersstand dan van de rijke nuffen
uit de hoge wereld, een jongeheer die de centen mild liet rollen en aan wie men later,
in het dorp, heel wat meer hebben zou dan aan zijn stugge, saaie ouders, die als
mensenschuwe kluizenaars het ganse jaar onzichtbaar binnen hun kasteelmuren zaten.
Odon was gevleid door die verering en 't gaf hem meteen een soort van veiligheidsen beschermingsgevoel tegenover zijn ouders. 't Wekte daarenboven in hem een
rechtsbesef en een excuus voor het bedrieglijke van zijn handelwijze tegenover hen.
Het woelde eindelijk in hem de schrijnende herinnering aan de tragedie van 't verleden
op: de zelfmoord van zijn zuster, die stierf om haar gedwarsboomde liefde!
Hij wist het wel: dát was het zwakke punt, het steeds knagend leed van zelfverwijt
in het hart van zijn ouders! Hun ganse verder leven - en niet alleen hún leven, maar
door
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reactie ook het zijne, hij wist en voelde 't wel! - ging eronder gedrukt; en in die vage,
stille, algemene levensdroefheid die hen bestendig als een onzichtbare, maar alom
aanwezige rouwsluier omzweefde, voelde hij een tekortkoming van hunnentwege
tegenover hem, iets dat zijn jeugd ontfleurde en hem 't recht gaf zelf zijn levensvreugd
te zoeken, waar en hoe hij die ook vinden kon. Sidonie zat hem in merg en ziel,
Sidonie was 't enige wat hem met vuur en hartstocht aan het leven hechtte, en háár
zou hij hebben en behouden met al de krachten van zijn ganse wezen, wat er ook
gebeuren mocht. Het wás zijn recht.
Daarom ook, toen door het veel en herhaalde trakteren in de Warande en door het
af en toe nieuwe cadeautjes geven aan het meisje, de wekelijkse vijffrank die hij van
zijn ouders kreeg, al spoedig ontoereikend bleken, begon hij dadelijk middelen te
beramen om aan meer te komen.
Voorzichtigheidshalve vroeg hij 't nu toch liever niet aan zijn moeder; nog minder
aan zijn vader: hij vreesde hun argwaan op te wekken. Maar hij kende een zeker
kistje in een zeker laatje, waar zijn vader, nogal onachtzaam en dikwijls verstrooid,
wat los geld in bewaarde. Het stond in een kast van zijn studeerkamer, die meestal
niet op slot was.
Daar ging Odon nu af en toe in putten!...
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XIV
Eerst tegen het einde van de herfst brachten de Reinhardts op het Landjuweel hun
contrabezoek: meneer, mevrouw, Georges en Elsa. Zij gingen wandelen rond het
park in gouden najaarspracht, gebruikten thee in de veranda, de omgang was beleefd
en vormelijk-correct, doch daarbij bleef het ook: 't gevoel van nauwere vriendschap
en intimiteit kon zich zijn weg niet banen. Odon, die op zijn kamer zat, en eerst
weigerde zich bij de bezoekers te vertonen, kwam eindelijk beneden; en, na een kort,
niet vlottend gesprek met Georges, bleef hij zwijgend op zijn stoel zitten, alleen in
stilte nog notitie van de mooie Elsa nemend. Voortdurend nam hij haar op, terwijl
ze naar de anderen luisterde of met hen in gesprek was; hij scheen haar met een soort
halsstarrigheid te ontleden en te bestuderen, maar zodra zij, onder zijn voelende,
peilende blikken, het hoofd naar hem toe wendde en met haar zachte, vriendelijke
glimlach naar hem opkeek, keerde hij zijn gluiperige ogen van haar af en staarde
elders, tot zij weer met de anderen bezig was, en hij haar nogmaals van terzij
aandachtig op kon nemen. Eindelijk vertrokken zij, met vage, niet gemeende beloften
van elkaar weldra terug te zullen zien; en mevrouw Dudemaine voelde nog
schrijnender dan bij het eerste bezoek, al het ijdele van de in haar moederziel
gestreelde toekomsthoop.
Nu was het haast november en moest er eindelijk een beslissing komen of Odon, ja
dan neen, de colleges in de universiteit zou volgen.
In tegenwoordigheid van de leermeesters werd hij vóór zijn ouders geroepen.
- Neen, verklaarde hij van meet af aan en categorisch, met een nijdige gluipblik.
- Neen, ik voel me niet voorbereid.
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Mevrouw Dudemaine stond angstig, met in elkaar gewrongen handen, naar haar man
te kijken. De leermeesters zwegen, gegeneerd.
- Wat bèn je dan eindelijk van plan? Je denkt toch niet zo heel je leven te
verboemelen! vroeg meneer nogal bars.
- Ik ben niet klaar, ik voel me niet zo goed, de laatste tijd, zei Odon.
Een smekende uitdrukking kwam op mevrouws gelaat. Zij wilde iets in 't midden
brengen, doch meneer viel haar in de rede, weer tot Odon gewend:
- Wanneer denk je dan eindelijk klaar te komen? Ik weet het best: je bent lui
geweest de laatste tijd, en ik wou je althans een vaste en uiterste termijn horen bepalen.
- Tegen Pasen dan, misschien... antwoordde Odon na een aarzeling en met
onverholen, nijdig-misnoegde tegenzin.
- Tegen Pasen vást! besloot meneer, met sterk-besliste nadruk. En streng keek hij
de jongen aan.
Deze zei niets meer. Opnieuw had hij het pleit over de zwakheid van zijn ouders
gewonnen en langzaam droop hij af, met bouderend hangende lip, als voelde hij zich
niettemin diep verongelijkt. Bezorgd liep mevrouw hem na, om hem te troosten. De
leermeesters, door 't bijwonen van de familiescène niet op hun gemak, volgden
schoorvoetend, met hoge schouders, als vage schuldigen, meneer naar zijn
studeervertrek, om een sigaar te roken...
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XV
Sinds enkele weken was er iets in de Warande, dat Odon mishaagde...
Hij had niet zo precies kunnen zeggen wát; 't lag in de algemene toon, in de houding
en bejegening, in het gehele zijn van Sieskes gezin ten opzichte van hem. 't Was geen
bepaalde onvriendelijkheid; 't was eerder iets van ongeduld en prikkelbaarheid, alsof
ze nu reeds lang genoeg gewacht hadden op iets dat maar niet komen wou.
Sieske, en ook zijn vrouw, schenen minder genegen nu om hem met Sidonie alleen
te laten; zelfs het milde trakteren begon zijn effect te verliezen, en af en toe zaten de
ouders stug zwijgend en blijkbaar ontstemd op zijn heengaan te wachten.
Ook het meisje was langzaam aan geheel veranderd. Zij kwam volstrekt niet meer
zo gedwee naar hem toe, in de steeds zeldzamer wordende gelegenheden waar men
haar nog met hem alleen liet; zij teutte, liet de kostbare ogenblikken voorbijgaan, zat
tergend, met ernstig gezicht en saamgetrokken wenkbrauwen op haar kantkussen te
peuteren, in plaats van naar zijn smekend uitgestrekte armen toe te snellen.
- Wa scheelt er toch? Woarom zij-je gij zeu onvriendelijk geworden, zeu veranderd?
jammerde dan Odon met verwrongen gelaatstrekken. Maar zij gaf nauwelijks een
mokkend antwoord; en steeds groter moeite had hij om haar met zijn sidderende
armen te omstrengelen, terwijl het wrang genot dat hij bij haar nog smaakte, elke
dag folterender werd vergald door toenemende onzekerheid en strijd.
Eindelijk, op zijn herhaald aandringen, bekende zij hem op een zondagmiddag:
- 't 'n Kan azeu nie blijven duren, 't moet 't ien of 't ander worden.
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- Wátte? Wát 'n kan der nie blijven duren? riep hij verschrikt.
- Och! Altijd da zelve spel, hier! antwoordde zij wrevelig schokschouderend. Voader en moeder zeggen dat er doar niets van 'n kan komen dat deugt, van al da
vrijen mee nen hiere. Ge 'n zil gij toch noeit mee mij nie treiwen, e-woar? Ze zeggen
zij da 'k ik veel beter zoe zijn mee ne jongen van mijn soorte, en 't es de woarheid
euk!
- Zie-je gij al iemand geiren van ou soorte? vroeg hij ontsteld.
Zij gaf niet dadelijk antwoord, met misnoegd gezicht in 't vage voor zich starend.
Alles draaide en duizelde om hem heen. Hij werd akelig bleek.
- Hè-je gij al iemand? Hè-je gij al iemand? herhaalde hij dringender, met hese,
haast klankloze stem.
- Wa kan ou da schelen, tergde zij onmeedogend. - Ge 'n zil gij toch mee mij nie
treiwen.
- Treiwen! treiwen! Ge 'n weet gij da niet; en 'k 'n weet ik da euk niet. 'k Ben ik
nog veel te jonk om te treiwen! beefde hij... - Sidonie! Sidonie! riep hij plotseling,
met uitbarstende tranen zijn sidderende armen tot haar uitstrekkend; - da 'k ou moest
mee 'n ander zien 'k zoe mij van 't leven brengen!
De portaaldeur ging open en twee boerenjongens uit de buurt, traden kalm
glimlachend binnen. Zij lichtten even hun hoedje op voor Odon, die zich, als met
doodsangst geslagen, in de donkerste hoek van de schoorsteen terugtrok, en gingen
naar de schenktafel, waar zij ieder een glas bier bestelden.
Luchtig en lachend, met stralende ogen, kwam Sidonie dadelijk naar hen toe. Met
een hoge zwaai schonk zij het schuimende bier, als 't ware juichend, in de grote
glazen, en terstond was zij, koketterend, met hen in vrolijk-druk gepraat, zonder nog
enige notitie van Odon te nemen.
Deze zat zich van foltering op zijn stoel te kronkelen. Hij dronk het glas, dat hij
vóór zich had staan, in één teug leeg, klopte gebiedend op het tafeltje; bestelde, met
zijn schorhese, klankloze stem, een tweede glas.
Zij vulde 't uit dezelfde grote kan, waarmee zij de boeren-
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jongens had bediend, maar langzaam, onachtzaam, als 't ware met een soort van
tegenzin, om het verschil te laten voelen. Zij bracht het op een tinnen presenteerblad
naar hem toe, doch zonder hem aan te kijken, het hoofd lachend halfomgewend naar
de twee boerenzonen, met wie zij haar vrolijk praatje voortzette.
- Sidonie, doe het niet, of der zal 'n ongeluk gebeuren! raasde hij dof, meteen haar
hand vastgrijpend, om haar met geweld bij zich te houden.
- Aië! kreet zij, als onder een pijnsteek; en heftig trok zij haar hand weg, en keerde,
steeds zonder hem aan te kijken, terug bij de bezoekers.
Buiten, in de kille, stille avondlucht, weergalmde plotseling, in heldere zilverklank,
de etensbel van het kasteel.
Als onder een zweepslag stond Odon eensklaps op, gooide zijn geld op de
schenktafel, groette met een kort geknor, en rukte buiten, de portaaldeur ruw achter
zich toeslaand.
Een helle schaterlach van 't meisje, die zijn aftocht begeleidde, hield hem daar
even, knarsetandend, met dreigend gebalde vuisten, roerloos in het duister, als een
paal vlak voor de deur geplant, en toen holde hij weg, vluchtend als voor een
gruwelnachtmerrie, wadend door moddergeulen en door plassen, recht naar 't
Landjuweel.
- God! Kind, wat zie-je d'r uit! Wat heb je? riep verschrikt mevrouw Dudemaine,
toen zij hem in de eetkamer zag binnenkomen.
- 'k Voel mij niet wel, 'k heb hoofdpijn, vreselijke hoofdpijn! klaagde hij, als
uitgeput op zijn stoel neerzakkend.
- Wat heb je gedaan? Waar ben je geweest? vroeg meneer Dudemaine, insgelijks
door de doodse bleekheid van zijn zoon geschrokken.
- 'k Ben buiten geweest, 'k heb in 't park gewandeld; 't is 't enigste wat mij nog
ophoudt, loog Odon met pijnlijke gezichtsvertrekking.
- O, maar, je moet rusten, kind, je moet naar bed! Médard, zei ze tot de knecht,
die klaar stond om de soep op te dienen, - zet maar op tafel, we zullen onszelf wel
helpen, en loop spoedig in 't dorp om de doker!
- Nee, mama! Nee! Gedecideerd niet! Ik verbied het!
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gilde Odon eensklaps als verwoed opvliegend.
- Waarom niet? Waarom niet? klaagde mevrouw Dudemaine, met tranen in de
ogen.
- Omdat ik het niet wil! hijgde Odon beslist. En dan, ietwat kalmer, terwijl hij
weer ging zitten:
- 't Is niets, 't zal vanzelf wel overgaan, als men mij maar niet sart, en als ik gauw
weer in de open lucht ben.
De ouders zwegen, in somber-gedrukte stemming. Mevrouw deed een teken aan
Médard en zonder nog een woord werd de soep gebruikt.
Maar toen het ander eten kwam was het Odon volstrekt onmogelijk nog een brok
naar binnen te krijgen. Hij zat zich op zijn stoel te wringen, beurtelings vuurrood of
lijkbleek van gelaatskleur, en zijn keel kropte van hikken, die hij haast niet meer
bedwingen kon.
- Ik kán niet, ik kán niet langer binnen zitten! hijgde hij eensklaps, met geweld
opstaand. - Ik moet naar buiten of ik zou er gek van worden!
- 'k Zal met je meegaan, kind; ik durf je niet alleen te laten! angstigde mevrouw
insgelijks opstaand.
- U mág niet meegaan, mama, ik moet en wil alleen zijn; ik kan niemand, niemand
om mij heen dulden als ik zo ben! riep hij driftig-opgewonden. En terwijl zijn beide
ouders, met stomme schrik geslagen, hem machteloos nakeken, holde hij de deur
uit.
- Zul je tenminste zo gauw mogelijk terugkomen! liep mevrouw Dudemaine hem
met snikkende stem in de gang nog na.
- Ja, ja, ja! riep hij gesard, de buitendeur achter zich toetrekkend.
Hij liep, hij holde, dwars door het zwarte van de nacht, het park in. Hij rende maar
op goed geluk af, zonder te weten waarheen, om de stormende gevoelens van zijn
hart te temmen. Hij snikte en huilde, hij knarsetandde en vuistenbalde, hij beukte
met het hoofd vooruit, als om zich tegen een boom te pletter te stampen. De waanzin
zat hem in de hersenen; en hij begon eensklaps te kreunen en te klagen, eerst gedempt,
als was hij bang gehoord te worden, van lieverlede
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harder, luider, met snerpende gillen, als van lichamelijke foltering. Het galmde akelig
door de stille nacht, het nam steeds toe en leek weldra op het gebrul van een gemarteld
beest, steeds woester en steeds vlijmender, tot het eindelijk ontaardde in één
aanhoudend en afschuwelijk noodgekreet, dat loeide en bulkte alsof zijn keel werd
uit elkaar gescheurd. Zijn ouders en Médard, die hem van ver door de duisternis
gevolgd hadden, kwamen angstig toegesneld, grepen hem vast, poogden hem te
sussen en te bedaren; maar hun verschijning, ver van hem te kalmeren, verergerde
nog zijn brullend lijden; en nu schreeuwde hij het eindelijk, tussen zijn rauwe, woeste
kreten, onbedwingbaar uit:
- Geef mij haar! Geef mij haar! Ik moet haar hebben, of ik breng mijzelf van 't
leven!
- Wie, kind, wie, wie moet je hebben? snikte wanhopig mevrouw, hem met haar
beide armen wild omstrengelend.
- Sidonie! Sidonie! gilde hij. Geef mij haar! Ik moet haar hebben, of ik breng mij
van 't leven!
De ouders stonden stom, begrepen niet. Maar hij werd woester, dringender; hij
schudde hen razend van zich af en brulde dreigend:
- Geef mij haar! Breng haar hier! bij mij! bij mij! Of ik zal doen als Marguerite,
als Marguerite, die u vermoord hebt, vermoord hebt!...
- Zwijg, Odon! Zwijg! Zwijg! smeekte mevrouw ten gronde stortend. En plotseling
begrijpend, met korte, hese, sissende woorden:
- Wat is 't Odon? Wat is 't? Heb je dat meisje lief?
- Ja! gilde hij, ja, ja, en 'k moet haar hebben! 'n Ander wil haar nemen! 'k Moet...
'k moet...! 'k Moet...!
- Médard! Médard! riep mevrouw als waanzinnig. - Médard, haal haar, vraag of
ze dadelijk hier wil komen. Toe dan, vlieg, hoor je mij niet?
- Maar Valentine, wat meen je! kreet meneer Dudemaine buiten zichzelf.
- Niets, niets, kom mee, kom mee, hijgde ze wanhopig. En eensklaps, krachtig en
geweldig, trok ze hen beiden met zich mee, Odon en haar man, haastig, angstig, weer
naar het kasteel, terwijl Médard ijlings was weggelopen.

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

547
Zij kwamen binnen, zij duwde hen de trap op naar boven, en daar wachtten zij even,
in knellende angst, buiten hoorbereik van de dienstboden, wat er gebeuren zou.
Odon was iets kalmer geworden. Hij stond, vaalbleek, met sidderende lippen en
brandende ogen, tegen een deurpost te hijgen. Mevrouw zei niets meer en bleef
roerloos, als van marmer, starend naar de trap, haar handen in elkaar gewrongen.
Meneer liep heftig, hoofdschuddend en zuchtend, 't ganse gezicht vol folterrimpels,
in de schemerige gang op en neer.
Daar hoorden zij gedempt gestommel en de stem van Médard beneden. Sidonie
was met hem; zij kwam, verwonderd en verlegen, aan zijn zij over de rode loper naar
boven.
- 't Is goed, Médard, jij hoeft niet verder mee te komen, zei mevrouw. En haar
stem klonk vreemd hol en griezelig, als een droomstem in de hoge gang.
Eensklaps zag Odon het meisje, en als op een prooi vloog hij onstuimig op haar
af.
- Sidonie! Sidonie! kreet hij, met onkennelijk geworden stem.
En vóór zijn ouders de tijd hadden tussenbeide te komen, noch Sidonie zelf kans
zag om zich te verweren, had hij haar in zijn armen opgetild, haar meegesleept, zijn
kamerdeur opengebeukt en die weer dichtgeslagen, met een kraakdraai van het slot.
- Odon! Odon! Wat meen je! Ben je gek! krijste meneer op de deur aanvliegend.
- Laat het! Laat het! snikte mevrouw, als wist ze niet meer wat ze deed, hem woest
de weg versperrend.
- Oo! kreet hij, - Oo!
En even peilden zij, gelijk twee sombere misdadigers, tot in het diepste van
elkanders bevend hart.
- Alles liever, alles, álles liever dan 't verleden! huiverde zij spalkogend, met
verwrongen gelaatstrekken.
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XVI
Mevrouw Dudemaine besefte eerst duidelijk het onherstelbare van wat zij, in de
waanzin van haar egoïstisch lijdend moederhart, had laten en helpen gebeuren, toen
zij weer nuchter tot bedaren kwam...
't Stond eensklaps vóór haar als iets monstrueus, als iets onmogelijks, dat niet
gebeuren kòn en tòch gebeurd was! Het moest een nachtmerrie, een aberratie zijn
geweest, maar 't wás, het wás, en geen menselijke kracht kon die gruwel van 't
gebeurde nog veranderen.
Zij had het laten gebeuren, zij had het helpen gebeuren, hoe? waarom? zij wist 't
niet meer;... zij wist alleen dat zij als gek van angst en afschuw was geworden, toen
zij de naam van Marguerite gehoord had, toen zij gehoord had dat hij hen beschuldigde
van haar vermoord, vermóórd te hebben!... toen hij zijn woeste dreiging had geuit
zichzelf ook van kant te maken!
Al het overige was vaag, en somber, en akelig, en walgelijk! Al het overige was
doorleefde helse nachtmerrie, met als toppunt van afschuw de daad, de schrikkelijke
dáád, die niet meer te herstellen was! Zijzelf voelde een ogenblik scherp, en bijna
onweerstaanbaar, de aandrang om door zelfmoord een einde aan haar lijden te maken.
O! Zij had dood willen zijn, zij smachtte, zij snakte naar de dood; maar 't lijdensleven
hield haar nog te folterend in zijn klauwen om haar los te laten; het sleepte haar in
zijn wild bruisende maalstroom mee, naar al de woest dreigende klippen van de
sombere toekomst.
Daar stond het feit, de Daad, die dringende en onmiddellijke oplossing eiste! Dáár,
achter die stug gesloten deur, was dat meisje, door haar toedoen, door haar
onbegrijpelijke medeplichtigheid aan haar zoon ten prooi gegeven, en zonder enig
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uitstel, zodra die strak gesloten deur weer openging, zou zij 't gepleegde kwaad
moeten vergelden, hoe? waarmee? Zij wist het niet, haar hoofd ging op hol, zij sloot
haar ogen voor het gruwelbeeld en strekte radeloos de sidderende handen uit, als een
blinde die in eeuwigdurende nacht de weg verloren heeft. Een crisis greep haar aan;
zij vluchtte, huilend van wanhoop, naar de kamer, waar haar man, als een
krankzinnige, heen en weer liep, viel er smekend voor hem op haar knieën, snikte,
zuchtte:
- O, help mij, Charles, help mij, help mij! Wat moet er nu gebeuren?
- Nu? Nu? Nu? herhaalde meneer Dudemaine, met rondverwilderde ogen op haar
neerstarend. - Jij komt mij vragen wat er nu gebeuren moet! Nu is alles, álles, álles
verbeurd! Nu moet hij met die meid maar blijven! Nu moet hij er maar mee trouwen!
Het was haar bijna een verlichting dat te horen. Zij keek hem smekend, schreiend
aan; zij zuchtte:
- O! Kan dat werkelijk? Kan dat? Kán dat?
- Wat anders! gilde hij, woest schokschouderend. - Weet jij wat anders?
Neen, neen... zij wist niets... niets... hoegenaamd niets anders... Zij zocht ook niet,
zij peinsde niet, het was haar al voldoende te horen dat er nog iets, dat dát er nog
was. En, met de vlugge helderheid van de hopeloos verlorene, die eensklaps een
allerlaatste, kleine reddingskans ontwaart, ging zij aan 't overwegen, aan 't berekenen,
aan 't onderstellen en beschouwen, hoe of nu alles verder lopen moest.
Wat zouden ze doen? Dat kind nu vast in huis nemen, haar een verzorgde opvoeding
laten geven; haar van meet af aan, als toekomstige schoondochter, als eigen kind
behandelen? Haar naast hen aan tafel zetten? haar in hun dagelijkse intimiteit
opnemen! haar in alles op gelijke voet stellen?... Maar hoe moest dat dan verder?
Hoe haar verhouding tot Odon, in voortdurende omgang, onder 't zelfde dak?... Dat
was immers onoplosbaar, onmogelijk! Het zou de dood van hun prestige zijn
tegenover de dienstboden, het zou een opschudding verwekken in de ganse streek,
de Wet zou er zich mee bemoeien, want het kind was minderjarig!
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Zij voelden dadelijk, bij 't eerste inzien, al het onuitvoerbare van zulk een plan.
Wanhopig wrongen zij hun handen, 't was hersenschim en gekheid, zulk een utopie
weerstond geen enkel ogenblik aan de toets van de nuchtere gezonde rede. Maar de
nood dwong, er moest onmiddellijk iets op gevonden worden; en na een halve nacht
van martelstrijd, waarin Médard alvast naar Sieske Beele werd gezonden met de
smeekbede of Sidonie tot de volgende ochtend op het kasteel mocht blijven, kwamen
zij eindelijk tot een besluit dat hun medeplichtige zwakheid hun als enig mogelijke
uitkomst voorhield: Sidonie tegen een zeer hoog loon, en mits rijke vergoeding aan
haar ouders, op het kasteel, in een vage positie, half als gezelschapsmeisje, half als
noodhulp laten inwonen. Wat zij er doen zou was niet duidelijk, niets was duidelijk
in de verwarde ontreddering van de schrikwekkende toestand; 't bleef alles vaag en
tijdelijk; alleen de toekomst kon aanwijzen wat er verder moest gebeuren.
De volgende ochtend vroeg werd Sieske op 't kasteel ontboden. En mevrouw
Dudemaine, het rood der schaamte op haar wangen, begon het ventje voor te liegen
en met geld en beloften te paaien.
Odon was ziek, beweerde zij, en in ziekelijke overspanning riep hij voortdurend
om het meisje en wilde door niemand anders dan door haar verpleegd worden. Het
zou een weldaad zijn - een weldaad die ze met schatten wilde belonen, zei ze - als
Sieske tijdelijk zijn dochter op 't kasteel wou laten. Over het ware van de zaak stapte
zij huichelend heen, en Sieske, van zijn kant, vroeg niets noch zei een woord over
alles wat hij wel wist en vermoedde. Zijn koontjes bloosden en zijn poppenoogjes
glinsterden; hij juichte in zichzelf over de milde gift waarmee hij vertrok, en beloofde
en herhaalde, dat Sidonie zo lang op 't Landjuweel mocht blijven als zij er haar nodig
hadden.
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XVII
Sidonie was vast op het Landjuweel geïnstalleerd...!
Mevrouw Dudemaine, eenmaal in haar overdreven zwakke moederangst aan 't
toegeven en 't schipperen geraakt, voelde wel dat ze niet halverwege meer kon
ophouden. Zij moest nu trachten die onmogelijke toestand enigszins aanneembaar
in te richten. Zij liet haar huisbediening komen: Médard, Nathalie en Stefanie, en
legde hun haar diepgewonde hart in al zijn leed en droefheid bloot.
- Voor jullie heb ik geen geheimen, schreide zij. Jullie hebben de gruwel van 't
verleden bijgewoond en weet hoe 't enig kind dat mij nog overblijft mijn ganse leven
is. Ik ben als 't ware gek van angst geworden toen ook hij de hand aan zichzelf wilde
slaan. En nu beveel ik niets, maar ik smeek jullie, ik smeek je als een bedelares: help
mij in deze akelige omstandigheden, wees geduldig en vriendelijk met het meisje,
dat hier nu voorlopig blijft en misschien later wel zijn vrouw zal worden. Als je mij
dát beloven wilt, dan mogen jullie mij alles, álles vragen: niets zal ik jullie weigeren.
De bedienden beloofden, zonder veel nutteloze woorden, de toestand met schijnbare
berusting aanvaardend...
Sidonie kreeg haar plaats bij hen in de keuken, waar zij ook haar maaltijden
gebruikte; en verder verzocht men haar hier en daar in huis wat te helpen, meer om
haar bezig te houden, dan uit werkelijke hulpbehoefte.
En zo ging het, beter dan mevrouw gevreesd had. Dát, wat haar in 't eerste ogenblik
als een monstrueuze onmogelijkheid voorkwam, bleek, na een paar dagen, een
duldbare, bijna aanneembare verhouding te worden. Het was of alles zich vanzelf
wou schikken.
Waar lag het hem in? Was het de natuurlijke reactie van
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kalmte na een woeste opschudding? Of lag het in de najaarsstilte en eenzaamheid,
in 't slechte weer, dat plotseling gekomen was, met korte, donkere dagen van
afzondering en gedwongen binnenblijven, zodat het leven van daarbuiten haast niet
tot hen doordrong? Mevrouw Dudemaine wist het raadselachtig vraagstuk niet op te
helderen; zij constateerde 't alleen met een week-herlevende gewaarwording van
rust, die alle hoop op de toekomst voor haar nog niet geheel verduisterde.
Wat had het trouwens ook te betekenen voor wie niet, zoals zij allen daar, midden
in het drama stonden? Een doodgewoon geval: mevrouw van het kasteel, die een
derde meisje in haar dienst nam! Zeker, vele mensen kenden Sidonies verhouding
tot Odon en er zou over gegrinnikt en gepraat worden, maar dat bleef toch in het
kleine kringetje van 't dorpsleven besloten, de wijde wereld wist er niets van af, en
dat verminderde dan ook, voor de uiterlijke omgeving, het drama tot de verhouding
van een nogal onbeduidende gebeurtenis.
Ja, 't was wonder en haast ongelooflijk, maar het gewone leven ging alweer op
het kasteel zijn vaste gang. Odon was eensklaps heel héél kalm geworden en
studeerde. Meneer, na enkele dagen doelloos en gejaagd rondzwerven in het park,
zat weer, als vroeger, zwaar verdiept in de oneindige geheimen van de Genèse
Universelle; en 't meisje zelf was 't daar dadelijk gewend geworden, heel vrolijk met
Médard en met de meiden in de keuken, smullend aan het lekker eten, werkend ook
met grote handigheid en vlijt, al spoedig een voortreffelijke hulp voor de twee oudere
meiden, die nogal zeer op hun gemak gesteld waren. Het gaf geen ogenblik van
wrijving of onenigheid, zoals mevrouw zozeer gevreesd had, de verhouding bleek
uitstekend en de onderlinge stemming opperbest. Het meisje had een apart klein
kamertje op de bovenverdieping, wat althans uiterlijk de schijn bewaarde; af en toe
ging zij overdag voor een kort poosje naar haar ouders huis, waar Odon nu geen voet
meer zette; en 's avonds in de keuken zaten zij met hun vieren, na het eten,
innig-gezellig kaart te spelen, tot het uur van slapengaan.
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Dát, het uur van slapengaan, was voor mevrouw Dudemaine het ogenblik van
schrijnende, voortdurend weer herhaalde narigheid. Dan overweldigden haar telkens
weer, ineens, al de ingesluimerde spookgestalten van de ganse vredevolle dag!
Zij drukte haar gesloten handen op de ogen, als om er 't schrikbeeld dood te persen
van wat in het donker nachtgeheim gebeurde, maar 't worstelde zich los en het
bestormde haar, het greep haar bij de keel, het knelde en worgde haar, wraakroepend,
met al de helse folteringen van doodsangst, van wroeging en van zelfverwijt. Eerst
in het stil-duistere van de nacht voelde zij helder weer, met het gruwelijke schuldbesef
van haar schandelijke medeplichtigheid, al het onhoudbare en onmogelijke van de
toestand, en urenlang lag zij bevend te luisteren en te waken, als wachtte zij elk
ogenblik opnieuw de schrikkelijke uitbarsting van een tragedie, die zij onontkoombaar,
als een zwaar-verdiende straf en boetedoening, dreigend voelde naderen.
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XVIII
Het kwam dan ook, zoals het onvermijdelijk komen moest, na enkele maanden van
bedrieglijke schijnrust...
Al een gehele tijd merkte mevrouw verandering aan Sidonie, en eindelijk vroeg
ze 't haar en kreeg het antwoord dat zij vreesde en verwachtte: Sidonie was in
zwangere toestand! De bekentenis liet haar eerst kalmer dan ze gedacht had, wellicht
omdat ze nooit getwijfeld had of die ramp zou er wel vroeg of laat toch bijkomen.
Nu was haar laatste, vage hoop bepaald verloren en zij legde zich, berustend, bij het
noodlot neer. Zij wachtte een paar dagen, sprak er vooreerst niet over met haar man
- waarom hem nutteloos gestoord? - maar nam de eerste de beste gelegenheid te baat
om met Odon een onderhoud te hebben.
- Odon, zei ze gedrukt, doch heel kalm en zonder verwijt, - je weet het natuurlijk
ook, Sidonie moet een kind krijgen; je dient er dus wel mee te trouwen.
Hij kreeg een kleur, een hete, plotselinge kleur, als van grote, diepe schaamte. Zijn
ogen weifelden, richtten zich even strak en als bedwelmd ten gronde. Maar dadelijk
kwam er een vals-nijdige uitdrukking - de kwade, slechte uitdrukking van de akelige
dagen - op zijn stuurs gezicht, en hij antwoordde, zonder zijn moeder aan te kijken:
Trouwen!... waarom?... Ik denk er niet aan!
Zij begreep niet hoe 't kwam, en zij vond het boos en onwaardig van zichzelf, maar
een vloed van herleving en hoop kwam plotseling in vuurkleur over haar ingevallen,
bleke wangen. Zij zag en voelde, in 't eerste ogenblik, enkel de gebeurtenis op zichzelf,
't brutale feit, zonder bezwaren: hij zou met Sidonie niet trouwen!... Maar een seconde
helder denken deed als een woud van hinderpalen vóór haar oprijzen, en zij angstigde!
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- Niet trouwen! Maar hoe moet het dan? Wat ben je van plan met haar te doen? Je
weet toch dat ze minderjarig is; dat de Wet er zich mee kan bemoeien?
- 't Kan me niet schelen! riep hij ruw. - 'k Heb er genoeg van! Ik wil haar niet
meer!
- Wil je haar niet meer! Wil je haar niet meer! herhaalde mevrouw Dudemaine
met wijdverbaasde schrikogen. - Maar hoe moet het dan eindigen? Wat ga je met
haar doen?
- Niets. 'k Trek er mij niets meer van aan en zij moet hier nu maar weg; niemand
heeft het gezien; 'k zal 't loochenen, antwoordde hij, koel-vastberaden.
Zij keek hem aan, haar zoon, met van afschuw verwrongen gezicht; en in haar
gepijnigd moederhart stormde een golf van walg en afkeer voor hem op. Haar eigen
meevoelend en meelijdend vrouwewezen kwam in opstand, de maat van schande en
lafheid was té vol, en op dat ogenblik haatte zij hem, als een gedrocht van snoodheid
en verderf.
- Dát meen je niet, dat zal je niet! kreet ze bevend-opgewonden. - 'k Zou 'n afkeer
van je krijgen! 'k Zou je haten!
- Dat zal ik wél! Dat zal ik wél! Dat zal ik wél! herhaalde hij driemaal, in stijgende
nadruk, nijdig en tergend, haar met vijandig-uitdagende gluipblik aanglurend. Dat
zal ik wél! herhaalde hij nog een vierde maal, met een grijnzend raffinement in zijn
wreedheid; en 'k zal nog meer: 'k wil trouwen en 'k zál trouwen; maar niet met die
meid: 'k wil trouwen met Elsa, en dat u voor mij de toestemming gaat vragen aan
haar ouders!
- Elsa!... Elsa Reinhardt? riep mevrouw Dudemaine, haar eigen oren niet gelovend.
- Ja!
- Elsa!... Jij wil met Elsa trouwen, terwijl je hier, met dat ongelukkig meisje!... en
mij wil je die gemeenheid opdragen, mij, je moeder, om, bedrieglijk en medeplichtig,
dat nieuwe slachtoffer...! Nooit, hoor, Odon! Dát nooit! nooit! kreet ze met stijgende
heftigheid, - nooit, voor niets ter wereld! Die kans heb je zelf, voor eeuwig verbeurd!
- U moet! gilde hij, wreed-grijnzend. - U moet! ik wil haar, op leven of dood!
- Nooit! herhaalde zij nog heftiger, hem eindelijk aandur-
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vend. - Nooit! hoor je? Nooit! nooit! Al vermoordde je mij! Hij slaakte een gebrul
van woede en plotseling stond hij vóór haar, dreigend, woest-uitdagend, met
fonkelende ogen, met ineengedrongen nek en sidderend gebalde vuisten, als om haar
te slaan.
Zij werd bleek, akelig bleek, haar ogen zetten zich angstig uit, haar krampachtig
gesloten rechterhand drukte zich op haar open mond, als om er een nood- en hulpkreet
te smoren. Er was een ogenblik afschuwelijk gespannen stilte.
- Zou jij durven... zou jij durven de hand aan je moeder slaan! beefde ze eindelijk,
met hees-hortende, bijna klankloze stem, terwijl ze machinaal van gruwel
achteruitdeinsde.
- Ik durf alles, álles! sidderde hij, de ogen zwart-fonkelend.
- Doe-je 't, of doe-je 't niet?
Vóór ze de tijd had tot antwoorden werd een deur heftig opengerukt, en meneer
Dudemaine kwam ontsteld en opgewonden binnen.
- Wat gebeurt er hier? Wie maakt hier dat razend lawaai? riep hij boos, om de
beurt zijn vrouw en zijn zoon met verschrikt-ondervragende blikken aanstarend.
- Hij heeft mij bedreigd! Hij wou mij slaan! kreet mevrouw, met trillende, naar
Odon uitgestrekte handen.
't Was of meneer Dudemaine eensklaps een ander mens werd! Het bloed trok van
zijn wangen weg, zijn ogen spalkten zich, met wreed geblikker van wit, groot open
achter de brilglazen, zijn donkere baarde-mond scheen twee of driemaal zenuwachtig
op en neer te bijten, zijn adem stokte even en zijn schouders zwoegden als een golfslag
naar omhoog, en in drie wijde passen stond hij vóór Odon, rauw krijsend:
- Heb jij je moeder willen slaan, zeg?... Maar hij wachtte niet eens op het antwoord;
zijn vuist sloeg als een grijpklauw uit, vatte Odon bij de hals, beukte hem 't hoofd
achterover, haalde 't met een woeste knik weer naar zich toe, en plotseling stortten
zij alle twee op de grond, de vader als een roofdier op zijn prooi, in blinde woede
slaande en hamerend, als om hem dood te slaan!
Met een langgerekte moordkreet was mevrouw onmiddellijk weggehold, de deuren
uit, de gangen door, roepend, roepend,
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roepend, tot er eindelijk hulp was aangerukt: Nathalie, Stefanie, Médard, die op hun
meester afvlogen en Odon, luidkeels huilend, meer dood dan levend, uit zijn vreselijke
klauwen haalden. Zij droegen hem naar boven, gevolgd door de moeder, die, als een
waanzinnige, van foltering ineengekrompen onophoudend snikte:
- Och God! 't is te veel! zo had ik het niet bedoeld!... zo had ik het niet bedoeld!...
terwijl de vader, eensklaps stom en roerloos, als 't ware nog half duizelig uit een
nachtmerrie ontwaakt, met sidderhanden midden in de lege kamer naar het
gruwelbeeld van zijn mishandeling stond te staren.
Deuren vlogen boven heftig dicht en weer open, dreunende voetstappen holden
door de gangen; en aldoor brulde Odons gehuil, het somber, langgerekt, klagend
gehuil, als van een doodgemarteld beest...
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XIX
Nu volgden stille, doodse dagen op het Landjuweel, alsof 't er onbewoond was...
Meneer zat somber en onzichtbaar op zijn kamer, waar hij heel alleen zijn
maaltijden gebruikte; mevrouw bleef bij Odon, die nog te bed lag; Nathalie, Stefanie
en Médard hoorde men nauwelijks verroeren in de keuken; en Sidonie was weg, in
de stad, bij een tante, waar zij haar verlossing zou afwachten.
Daags na de akelige scène had mevrouw Sieske Beele op het kasteel ontboden en
met hem een lang gesprek gehad. Met geld beladen, als 't ware duizelig van plotse
weelde, was het ventje heengegaan en nog diezelfde avond was ook Sidonie
vertrokken.
Nu heerste alleen de stilte, de doodse stilte op het buiten... Nu leefden zij in
afwachting, in dof-gedrukte spanning, van wat komen zou...
Odon was lastig, zeurig en zanikerig, doch zonder hatelijke woorden noch geweld.
Over de heftige tuchtiging geen woord. Hij deed alsof hij gewoon zwak en ziek was,
alsof iets kwijnends aan hem knaagde, dat nog heel, héél lang zou kunnen duren.
Zonder directe klachten stelde hij zich aan als heel diep ongelukkig en verongelijkt,
en af en toe loosde hij zuchten, diepe, zware zuchten, als van filosofische berusting.
- Hoe gaat het, kind? fleemde bevend zijn moeder, ontelbare malen per dag.
- Och! antwoordde hij enkel, weemoedig de schouders ophalend, als voor een
hopeloos geval.
- Kom, kom, suste zij, - 't zal nu wel spoedig beteren. Je slaapt weer goed en ook
de eetlust neemt toe. Hou er nu vooral de moed in.
Maar juist dat getroost maakte hem telkens chagrijnig en
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kregel. Hij woù niet beter worden, en hij wilde vooral dat ze 't allen onophoudend
voelden hoe ziek en zwak hij was.
- Gil toch niet zo in mijn oren, mama, het boort mij letterlijk door de hersens!
klaagde hij nijdig bij de minste, opbeurende stemverheffing van zijn moeder. En zijn
gezicht verkromp als onder een hevige pijnsteek, terwijl hij haar gesard de rug
toekeerde.
Dat duurde zo verscheidene dagen. Toen stond hij eindelijk op, met overgrote
inspanning trekbenend en gebogen lopend, als een afgeleefd oud-mannetje. Toch
wilde hij niemands hulp, hij strompelde alleen, zich aan de leuning vasthoudend, de
trappen af en verdween langzaam, zijn moeder streng verbiedend hem te volgen, in
het lente-weelderig, bloeiend park. Daar zat hij uren roerloos in het zonnetje op een
bank vóór zich uit te staren. Wanneer zijn moeder dan toch eindelijk naar hem
toekwam, verliet hij dadelijk zijn plaats en struikelde weer verder, aldus misnoegd
te kennen gevend dat hij halsstarrig wenste alleen te zijn.
Nog heel wat dagen hield hij het zo vol. Doch de macht zelf van 't gewone leven
overwon ten slotte zijn hardnekkigstugge tegenstand, en, op een avond, verscheen
hij weer aan de gemeenschappelijke tafel, waar ook zijn vader reeds terug was
aangezeten.
In drie weken hadden zij elkander gegroet noch gezien. Hij keek zijn vader
nauwelijks aan, en zei enkel, met doffe stem, terwijl hij plaats nam:
- P'pa.
- Odon, antwoordde even droog en kort meneer Dudemaine, en met gefronst gelaat
ontplooide hij zijn servet.
Mevrouw zat stijf, en bleek, en roerloos, als een marmerbeeld.
Médard stond stram en strak achter haar, als een schildwacht, in de schaduw van
de muur.
- Je mag opdienen, zei mevrouw met toonloze stem, het hoofd half omwendend.
Médard plonsde de grote zilveren lepel in de soep, en diende op.
Zo werd het uit elkaar gerukt familieleven weer ingeschakeld.
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XX
Het leek alsof Odon ineens tot levensernst herboren was. Een volkomen, totale
verandering scheen in hem ontstaan. Eensklaps pakte hij flink aan, liet de leermeesters,
die in een maand op 't Landjuweel niet meer geweest waren, terugkomen en verklaarde
vastberaden, dat hij, met juli, zijn eerste examen wilde doen.
Meneer en mevrouw Dudemaine hadden er slechts een zeer matig vertrouwen in.
Hem door ervaring kennende, vreesden zij wel dat het slechts een goed voornemen
van heel korte duur zou zijn, en op alle mogelijke teleurstellingen waren zij thans
voorbereid. Maar de dagen, de weken verliepen en Odons moed en ijver namen niet
af. 't Was als een andere jongen geworden; hij bleef steeds kalm, ernstig, beleefd,
zonder nog iets van zenuwachtig opgewonden toevallen of buien; en zijn meesters,
die zo lang met hem gewanhoopt hadden, jubelden, zeker als ze nu waren dat hij,
zonder onvoorziene tegenspoed, schitterend door zijn examen zou komen.
Van Sidonie, van 't herbergje van Sieske Beele, van al de droeve dingen uit 't
verleden, geen sprake meer! Er werd niet naar gevraagd, er werd niet van gerept; 't
was of het nooit bestaan had. De ganse dag zat hij halsstarrig op zijn werk en 's
avonds was zijn enige uitspanning een wandelingetje in het park. Nooit meer waagde
hij een stap daarbuiten en zelfs bij Seynaeve of Médard was hij niet meer te zien. 't
Leek wel of hij alles voorgoed wilde uitwissen en vergeten; en zijn ouders, door de
aanhoudende verandering in heel zijn doen en zijn gerustgesteld, begonnen eindelijk
weer te hopen. Zijn schuld was, welbeschouwd, toch ook niet zwaarder dan die van
menige andere jongelui; de mogelijkheid van de redding bleef niet bepaald uitgesloten,
alles kon,
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later misschien, nog weer goedkomen. En voor mevrouw Dudemaines illusievolle
moederliefde herleefde zacht weer, in niet ál te verre toekomst, de verleidende
toverglans van het geluk dat zij hem wilde geven: het vol geluk, het volle,
harmonieuze leven, dát wat zijzelf nooit gekend had en ook voor haar ander kind het zielig, in haar hart steeds wroegend slachtoffer - niet had weten te bewerken. Het
volle, harmonieuze leven...! O, zou het nog mogelijk zijn!... Zou die ene, akelige
misstap, die treurige geschiedenis met Sidonie dan toch vergeten kunnen raken, en
zou er in de plaats een beeld kunnen verschijnen, een beeld van tere liefde en
zachtheid, de verwezenlijkte illusie van het enige dat hem misschien nog redden
kon? Elsa!... O, was het nog mogelijk dat Elsa, de reine, lieve Elsa eens zijn
bewaarengel werd? Kon zij, mocht zij dat verlangen? Was het denkbaar dat hij haar
nog waardig werd na al het schrikkelijk verledene?... Zij durfde er niet over na te
dromen, een kleur van angst en schaamte gloeide bij die enkele gedachte op haar
wangen. En toch, en toch... haar hoop was onuitroeibaar, en al voelde ze bij koele
redenering al 't onmogelijke, toch bleef haar moederhart zo vurig-smekend verlangen!
Maar hijzelf sprak er nu nooit meer over, evenmin als over Sidonie. Gans het verleden
scheen hij in zich gedood te hebben; en zo dacht ze dat 't misschien ook 't beste was;
en nieuwe, onbekende toekomsthorizonnen gingen voor haar smachtend-zorgende,
geïllusioneerde moederliefde open, en er kwamen andere gedaanten dan Elsa
aanzweven, zachte, tere liefdeschimmen, die hem, en haar, en hun allen de blijde
boodschap van het herboren en verdiend geluk kwamen aanbrengen.
Op een ideale ochtend, in 't begin van juli, zat mevrouw Dudemaine, als naar
gewoonte, met haar borduurwerk in de koele schaduw van de veranda vol van
geurende, kleurrijke bloemen, toen Stefanie, de tweede meid, behoedzaam om zich
heen kijkend, op haar afkwam, en eindelijk, merkend dat mevrouw alleen was, haar
op geheimzinnige toon toefluisterde:
- Mevrouw, Sieske Beele is daar, die u verlangt te spreken.
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- Wat! zei mevrouw, verschrikt opkijkend.
- Ja, mevrouw, hij is daar, in de keuken.
- Heeft meneer Odon hem gezien?
- O, neen, mevrouw, zeker niet.
- Waarvoor komt hij?
- Dat zegt hij niet, mevrouw; hij verlangt ù te spreken.
- Goed. Laat hem in 't spreekkamertje.
Mevrouw Dudemaine, in diepe ontsteltenis, stond op en verliet de veranda. Welke
ramp dreigde nu ineens weer? Al de zalige rust van de laatste weken was plotseling,
door die enkele heropwekking van 't naar verleden, in knellende angst veranderd.
Bleek en bevend ging ze naar 't spreekkamertje toe. Zij had de deurknop in de
hand en durfde haast niet openen. 't Gevoel kwam over haar alsof ze haar noodlot
tegemoet ging, en het verdriet sloop als een afkeer in haar ziel: de onuitsprekelijke
afkeer van al het reeds geleden en wellicht nu nog te komen lijden. Maar 't was
onoverkoombaar, geen menselijke macht zou er haar aan onttrekken; zij schudde
bitter 't hoofd en zuchtte, en werktuiglijk duwde haar hand de deur en trad zij binnen.
Het ventje stond vóór haar, dicht bij een tafeltje, met de pet in de hand, zijn kleine,
ietwat gedrongen silhouet helder omlijnd tegen het brede raam dat uitkeek op de
frisse zomerpracht van 't park. Hij keek haar even ernstig met zijn ronde, blauwe
poppenoogjes aan, terwijl zij stijf en roerloos als een beeld vóór hem bleef staan, en
in bedeesd-gedempte aarzeltoon begon hij:
- Mevreiwe,... 't es om ou te zeggen... da Siednie van den nacht verrijkt es, moar
da...
Een floers kwam vóór haar ogen, zij wankelde, stak de hand uit naar het tafeltje,
waaraan ze zich krampachtig vasthield.
- Moar da,... hijgde zij, angstig-machinaal de woorden van het even geschrikte
ventje herhalend.
- Dat 't kind veur tijd gekomen es, vervolgde Sieske, - en dat 't moar 'n uur of twieë
geleefd 'n hêt.
- Is 't dood? kreet zij instinctmatig, als in een onbedwingbare opwelling van geluk,
waarover zij zich dadelijk, met vuurrode wangen schaamde.
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- Joa 't mevreiwe, zei het ventje koel, blijkbaar door haar onbezonnen uitroeping
verwonderd en gekrenkt. - Dat 'n zijn wel percies òù zoaken niet, voegde hij er nog
aan toe, moar 'k hè 't ou toch wille kome zeggen.
- Wacht... wacht... stotterde zij, als radeloos; - wacht even, 'k kom seffens terug.
En gejaagd liep ze weg, dwars door de hall, naar boven.
Zij kwam op haar kamer, opende zenuwachtig een meubel, nam er geld, veel geld,
uit een laatje.
Zij had slechts één doel, één vast, halsstarrig doel: Sieske zo gauw mogelijk weg
te krijgen, zodat haar man noch Odon iets van zijn komst merkten; maar, onder het
haastig de trappen weer afdalen, bleef zij toch even roerloos staan, haar hand op de
leuning, in gespannen denken of zij hem niets meer te zeggen of te vragen had.
O ja, natuurlijk, daar helderde 't ineens door de verwarring van haar geest!
Sidderend kwam zij 't kamertje weer binnen, met de bankbiljetten wapperend in haar
hand, en zei:
- Sidonie blijft ginder toch, nietwaar, Beele? Ge denkt er niet aan om haar terug
te laten komen?
- Ha, mevreiwe,... aarzelde 't ventje, de ogen als betoverd op de biljetten.
- Nee nee, angstigde zij, dat mag niet, dat kan niet, ze moet blijven waar ze is,
althans nog 'n hele tijd. Zie, neem, daar is geld, maar beloof mij dat ze ginder blijft,
en binnen drie maanden zal ik je nog eens zo'n som geven.
- Ha,... lijk of ge gij wilt, mevreiwe, merci, zilde, zei Sieske, met glinsterende ogen
de bankbriefjes nemend.
- Je belooft het, niet waar? je belooft het?
- Ge meug gerust zijn, mevreiwe, 'k 'n zal ze nie loate were komen veur da g' ons
de permissie geeft.
- Later mag ze terugkomen, later, maar nu nog niet, milderde mevrouw Dudemaine
enigszins haar harde eis. - En vooral ook niets ervan zeggen aan meneer Odon, mocht
je hem toevallig zien. Hij zit nu voor zijn examen en 't zou hem helemaal van streek
brengen.
- Ge meug gerust zijn, mevreiwe, 'k beloof het ou, herhaalde Sieske nog eens,
zorgvuldig de briefjes in zijn binnenzak verbergend.
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Hij zette zijn pet op, nam die weer af om te groeten, zette ze weer op in de hall en
verdween geluidloos door de keukendeur, langswaar hij was gekomen.
Mevrouw volgde hem tot op de drempel, aldus belettend dat de meiden met hem
praatten; en zij bleef er staan tot hij door de buitendeur vertrokken was.
Toen kwam zij terug in de hall en verademde diep. Zij keek naar boven, langs de
hoge, brede trap. Alles bleef er stil en roerloos. Noch haar man, noch Odon, hadden
iets gehoord of gemerkt. Met zwakke, trillende benen, keerde zij langzaam op haar
plaats terug in de veranda...
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XXI
Acht dagen later, in de vroege ochtend, kwam Médard met de victoria voor 't perron
stilhouden. Odon, bleek en vermagerd, met ernstig gezicht, stapte erin, door zijn
ouders tot beneden de stoep vergezeld.
- Blijf maar heel kalm en wees niet bang, 't zal wel goed aflopen, zei meneer, die
zich nu ook volkomen met zijn zoon verzoend had.
- Maak je maar geen zorgen, kind, we weten dat je je uiterste best hebt gedaan,
streelde mevrouw.
- Ik ben ook niet bang, antwoordde geruststellend Odon. En zingend over de
kiezelallee reed de victoria in flinke draf weg:
Odon ging naar de stad zijn eerste examen afleggen...
Eén uur, twee uur, drie uur, vier uur, waren reeds in heldere zilvergalm van 't vergulde
klokkentorentje door de ongerepte zomerstilte in de blauwe lucht verklonken...
Meneer en mevrouw Dudemaine, tot elke vaste bezigheid onbekwaam, zaten al
sinds de lunch in de veranda, midden in de schitterende bloemen, naar de verre
oprijlaan te kijken. Odon had hun beloofd, in geval van welslagen, een telegram te
zenden. Maar de tijd vervloog; reeds glansde een warmere tint van rodend goud over
de grijze muren en het teer pervenche-blauw van ramen en balkons; reeds voelden
zij, in de profusie van zijn kleurenschatten, de rijke zomeravond naderen, en zij
begonnen stil en droef te wanhopen, alweer bijna berustend in de dood van een te
mooie illusie, toen eensklaps, ginds aan 't uiteinde van de laan, een kleine, magere
gestalte op een fiets kwam aangereden.
Meneer greep naar de verrekijker, die op een tafeltje in zijn bereik lag, en hield
hem met bevende hand aan zijn ogen.
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- Het telegraafjongetje! riep hij, plotseling opstaand.
- Och God! Och God! juichte mevrouw, ook opgestaan, bleek van ontroering, met
de hand op haar hart gedrukt.
Daar kwam het jongetje. Snel wielerde hij door de effen oprijlaan, telkens weer
opflitsend in zonneglinstering of weggeknipt in schemerschaduw tussen de grote,
goudomglansde, evenwijdig van elkaar gespatieerde bomen. De koperen knopen van
zijn donkerblauw jasje schoten vonken; 't vergulde bandje van zijn uniformpet cirkelde
als een vuurslang om zijn hoofd. Toen hij binnen 't hek was scheen hij helemaal met
bronsrood en met goud omgoten, en zijn beide flikkerende wielen leken wentelende
kwikschijven. Een vlugge, schitterende geluksbode, dat was hij; hij wipte lichtjes
van het zadel, groette, opende zijn lederen gordeltasje; en in meneer Dudemaines
bevende hand lei hij de lichtgroene omslag van het telegram.
Stil van emotie scheurde meneer het open en ontplooide 't dun papiertje.
Mevrouw, aan zijn arm vastgekneld, keek over zijn schouder en las, hardop, tegelijk
met hem:
PASSÉ AVEC GRANDE DISTINCTION. ODON.
Mevrouw schreide van geluk. Meneer, gans bevend, ging in zijn zak, haalde een
vijffrankstuk uit, gaf het aan 't jongetje.
Isidoor, Nathalie en Stephanie, kwamen, als hadden zij 't geroken, van alle kanten
te voorschijn.
- De grote distinctie! de grote distinctie! riep meneer hun toe, gloeiend van
vadertrots.
Even vóór zeven uur was het rijtuig terug. Médard had een prachtige rode triomfroos
aan zijn zweep gebonden en zijn lachend gezicht glom vurig, als een ondergaande
zon.
- Wa zegt-e nou, menier en mevreiwe! juichte hij, opgewonden. En, van zijn bok
springend, kwam hij, gedurfd familiaar, met uitgestrekte hand, gelukwensend naar
hen toe. Meneer en mevrouw Dudemaine zagen wel dat hij tamelijk aangeschoten
was, maar 't was een geluksdag, zij deden maar of ze 't niet merkten en vlogen naar
Odon toe, die heel kalm en bedaard uitstapte en zijn ouders omhelsde. Dat was de
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eerste omhelzing met zijn vader na de akelige scène, en 't klonk als een vaste en
voortaan onverbreekbare verzoeningsbezegeling.
's Avonds, na het feestelijk eten, terwijl meneer Dudemaine, vreedzaam in een rieten
leunstoel van de veranda uitgestrekt zijn sigaar rookte, vroeg Odon aan zijn moeder
of ze met hem een wandelingetje door het park wou doen. Het was een heilig-zachte
en stil-serene nacht van opkomende volle maan en levend-tintelende sterren. De hoge
bomenmassa's stonden plechtig-roerloos-zwart, de hier en daar nog bloeiende
rododendronbosjes hadden onreëel getaande kleuren van dromerige pracht, en met
hun beiden liepen zij heel langzaam over de vaaggele, stil onder hun voetstappen
zuchtende kiezelalleeën, zij met een witte sjaal over haar hoofd en schouders, hij in
donkere kledij, als een sombere schaduw aan haar linkerzijde.
Zij spraken niet dan over algemene of onverschillige dingen. 't Was of iets drukte,
dat hun 't echte wat zij zeggen wilden op de lippen tegenhield. Maar bij een perk van
bedwelmendsterk geurende, in de opkomende maneglans vreemd-zwavel-kleurig
bloeiende azalea's, hield hij haar plotseling staan, en vroeg, 't gelaat onzichtbaar in
de donkere schaduw van een grote spar, terwijl integendeel háár trekken door het
maanlicht helder beschenen werden:
- En nu, mama, nu ik zo mijn best heb gedaan, zou u ook iets voor mijn geluk
willen doen?
Zij keek hem aan en zag hem vagelijk in het duister, en haar hart begon te jagen
en een onberedeneerde angst kwam in haar ogen, terwijl zij antwoordde, met doffe,
aarzelende stem, als sprak zij woorden uit van overgroot levensgewicht.
- Ja, kind,... als het in mijn macht bestaat;... wat is het?
- Dát wat u mij eerst geweigerd hebt, en... wat ik toen ook niet verdiende, haastte
hij zich er bij te voegen... - Elsa voor mij gaan vragen...?
- Elsa voor jou gaan vragen! weergalmde zij luid, als een kreet... Elsa, herhaalde
zij doffer, als bang, - o, kind, na 't nog maar pas verledene, kán dat? mag dat?
- 't Is mijn illusie, mijn geluk, mijn leven! riep hij eensklaps

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

568
met schreiende stem. - Het is voor haar dat ik zo flink gewerkt heb! Al 't andere was
niets! al 't andere was vergissing, blinde, domme aberratie. Nu eerst voel ik me mens
geworden! Nu eerst voel ik dat ik haar, en haar alleen, van 't eerste ogenblik heb
liefgehad! Vergeef mij het verledene, tracht het te vergeten. Help mij, help mij,
moeder, voor het geluk van mijn toekomst.
Zij zag hem bevend vóór zich staan, zij zag hem smartelijk zijn handen in elkander
wringen, en plotseling hoorde zij een doffe snik, die akelig in haar moederhart
terugbonsde.
- Kán dat? mág dat? huiverde zij weer, als in een pijnlijke droom. - Wat moet ik
aan haar ouders zeggen; en wat zullen zij antwoorden? Wat zal ik zeggen van 't
verledene? En hoe zullen zij 't opnemen? En wat moet ik vragen: Elsa's hand?... Maar
zij zullen in elk geval antwoorden dat je veel te jong bent en nog geen positie hebt.
- 't Is ook niet om nu te trouwen, moeder, maar voor later, opdat een ander haar
niet weg zou halen.
- O! Was het nog maar mogelijk! Was het nog maar mogelijk! zuchtte mevrouw
Dudemaine, als in een vrome bede. En langzaam aan herleefde weer, ondanks alles,
in haar de doodgewaande illusie van zijn geluk met het bekoorlijk meisje.
Werktuiglijk liepen zij even zwijgend door, tussen de donkere heesters, over de
kronkelende, licht stijgende, nu helbeschenen, blonde grintallee, waarin de maan
heel fijne kiezelscherfjes stralen deed. 't Was als een pad van vonkend licht onder
hun voeten, dat in het kort verschiet door diafane nevels werd omsluierd, waaruit
droombeelden voor de geest oprezen. Zij zag het lieflijk meisje in haar verbeelding
tot zich komen, in blond- en nevelgrijs gewaad, met zachte ogen die aandoenlijk
straalden, als de straalkeitjes in de maneschijn over de weg; en 't was haar plotseling
te moede of haar eigen dode kind zacht op haar aan kwam zweven, met tere glimlach
van verzoening en van levenslang sereen geluk. Waarom ook niet?... Moest één
enkele, eerste misstap, hoe zwaar ook, voor altijd 't geluk van de ganse toekomst
vernietigen? Ach, er bestond toch immers vergiffenis voor de berouwvolle schuldige;
en hoe goed en hoe berouwvol was
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Odon nu niet geworden!... Neen, neen; zó hard en onverbiddelijk was het leven niet.
Het leven was toch zacht en zoet ondanks veel smart en droefheid. Het leven was
verzoening, voortdurende vergiffenis en verzoening...
- Doet u 't moeder? Wil u 't voor mij doen? smeekte hij opnieuw, na een lange
poos zwijgen, met trage, matte stem. Zij zuchtte, trilde; 't was of het antwoord haar
niet van de lippen kon.
- Doet u 't? Doet u 't? herhaalde hij met kwijnende tranenstem.
- Ja, zei ze plechtig, ja, ik zál het doen.
- O! Dank u, moeder, dank u, juichte hij.
Helder keek de ronde maneschijf in wegblekende hemel over de rand van de
sombere bomenkruinen heen. De hoogste ijle blaadjes trilden sneeuwwit in haar
zilverlicht; en 't grote grasveld bij de vijver glinsterde haar pracht terug als een
wijdgolvende sleep van diamantendauw.
Weer liepen zij sprakeloos naast elkaar, ieder verinnigd in diepe gedachten,
langzaam naar het kasteel terugkerend.
- Zijn jullie daar? hoorden zij van ver, onder de veranda, meneer Dudemaines
stem; en als een gloed van nuchtere werkelijkheid, zagen zij het rode vuurstipje van
zijn sigaar.
- Ja, antwoordden zij beiden; en met eensklaps vlugge schreden kwamen zij naar
de veranda toe.
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XXII
Om drie uur, door Médard gevoerd, was mevrouw Dudemaine alleen met de victoria
vertrokken...
Eerst was er sprake van geweest, dat meneer haar vergezellen zou, maar zo kreeg
het bezoek een te beslist officieel karakter, terwijl de bedoeling toch maar was om
poolshoogte te nemen.
Die gang, waarvoor ze zo gevreesd had, leek haar nu opeens bijna gemakkelijk.
Wat ze zeggen zou, dat wist ze niet, maar in de optimistische stemming waar zij
sinds de vorige avond leefde, kwam het haar voor of alles heel natuurlijk en
bevredigend zou verlopen. Zij had in zich de kracht en de illusie van het zolang
hopeloos verloren, thans eensklaps helder-zegevierend herboren levensgeluk; en dat
geluk voelde zij sterk uitstralend om zich heen zijn kracht verspreiden.
't Was een van die unieke, volmaakt heerlijke zomerdagen, zoals men ze zich jaren
lang daarna, als onvergankelijke zeld-zaamheden van verrukking, blijft herinneren.
Er zat een rijke vastheid in de lucht, een rust, een zekerheid van pracht en weelde,
een ongerepte harmonie van al het ideaalste schone, dat door geen mogelijke stormen
scheen gestoord te kunnen worden.
Men móest zich aangenaam en gelukkig voelen in die zalige atmosfeer, en 't was
ook of geluk en vrede zich wijd over het ganse land hadden verspreid. Mevrouw
Dudemaine koesterde slechts één vrees: dat zij meneer en mevrouw Reinhardt met
dat mooie weer wellicht niet thuis zou vinden.
Daar zag ze reeds, in het verschiet, de hoge, donkere lovermassa's van het buiten.
Streng en indrukwekkend rezen zij als een sombere berg, over het zachtgolvend, teer
goudgroene land, tegen de blauwe hemel op. Dáár... dáár was het geluk voor haar
en voor haar zoon!... De illusie... de redding...
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het vol-gelukkig leven!... Als ze maar wilden! Haar hart joeg sneller, een weke emotie
glansde in baar bleke ogen.
Het ingangshek stond open, Médard reed door de wentelende oprijlaan, in de
eensklaps frisse, bijna kil aanvoelende schaduw van de hoge bomen. Zij rilde even,
sloot haar parasol. Stapvoets beklom het paard de zachte helling, zette zich weer in
draf, kwam eindelijk in de welbekende, brede, zonnig-open ruimte, vóór het heerlijk
vergezicht van kronkelende rivier en groene weilanden, bij de bloemenstoep van het
kasteel stilhouden. Bedeesd glimlachend keek mevrouw in de veranda; en met een
enkele oogopslag zag ze meneer en mevrouw Reinhardt, die van hun plaats opstonden
en vriendelijk-verrast haar tegemoet traden...
Met hun drieën zaten zij er nu, om een theetafeltje, in de rijke heerlijkheid van de
ideale zomermiddag. Op de verwonderde vraag van meneer en mevrouw Reinhardt
waarom haar man niet meegekomen was, had mevrouw Dudemaine geantwoord dat
hij door drukke bezigheden in beslag genomen was, en dadelijk daarop had ze verteld
van Odon en de schitterende wijze waarop hij de vorige dag zijn eerste examen had
afgelegd.
- Zo! Hartelijk gefeliciteerd, zeiden meneer en mevrouw Reinhardt, zonder met
een enkel woord daar verder over door te gaan. Alleen voegde meneer er nog aan
toe:
- De volgende maand komt Georges nu ook voor zijn derde examen te staan.
Wat leek dat alles koel, en gauw, en nuchter afgedaan, zo helemaal anders dan
mevrouw Dudemaine het zich in de illusie van haar moedertrots had voorgesteld!
Zij voelde plotseling iets kouds en stijfs over zich komen en wist maar niet hoe ze 't
gesprek vervolgen zou. Lag er niet iets onuitgesproken hostiels in hun koele, bijna
onverschillige beleefdheidswaardering? Waarom verlangden zij niet meer daarvan
te horen? Waarom zeiden zij niet dat het voor haar en voor haar man een zo gelukkige
gebeurtenis was? Waarom hadden zij geen enkel woord van speciale lof en waardering
over voor Odon? En nu trof het haar ook dat geen van beiden gevraagd had waarom
Odon niet meegekomen was. Hard en
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pijnlijk deed 't haar even aan, doch zij vatte moed en vroeg, om op die wijze wellicht
weer in het verlangd gesprek te komen:
- En hoe gaat het met uw andere kinderen; ik zie ze niet, zijn ze niet thuis?
- Neen, ze zijn allen met dat prachtig weer uit roeien, zei meneer, in het verschiet
over de verre weiden wijzend.
Mevrouw Dudemaine volgde met de blik de richting die hij aanwees en haar
weemoedige ogen rustten een wijl peinzend over het prachtgezicht, dat zich in de
diepte daar voor haar ontvouwde.
't Was volop hooitijd, alom, zo ver en wijd het oog kon reiken, aan beide stille,
brede weilandoevers van de zacht kronkelende Leie. Te allen kante waren mensen
vlijtig in beweging: de zeisen sisten, de vorken prikten, de grote wagens werden
hoog geladen, en overal rezen de ronde schelven op, als ontelbare naturellen-hutjes
over de wijde vlakte van een oerland. 't Was vol van kleur en licht en leven; de blauwe
en rode jakjes, de gele en witte zonnehoeden van de vrouwen deden denken aan
rijkkleurige vlinders en bloemen, die vrolijk door elkaar stoeiden en fladderden,
steeds levendiger, steeds darteler en steeds kleiner, tot waar zij nietig als bijna
onzichtbare vonkenstipjes om de peuterig kleine poppenhooiwagentjes schenen te
zwermen en te wemelen. De kalme Leie trok daar midden door haar slingerend
kronkellint, met stil-sluimerende plassen als van gestold kwik en zilver hier en daar,
en uit de ganse wijdte van de vallei, in 't teer gezang van de hoog drijvende
leeuwerikjes, kwam als een zacht-zoete geur van rozen en van honig aangewaaid,
die bedwelmde en ontroerde.
Het werd benauwd en bang in mevrouw Dudemaine. Iets woelde in haar,
scherp-kwellend diep, van onrust en van angst. Zij zat daar even sprakeloos, niet
wetend hoe zij nu op het gesprek moest komen. Er was geen aanleiding toe, het leek
wel of ze 't er om deden; en toch moest het, zij voelde met wanhoop dat elke seconde
uitstel de harde taak steeds zwaarder en moeilijker maakte. Door welke
geestes-aberratie had ze toch, al was 't ook maar een enkel ogenblik, de onzinnige
illusie kunnen koesteren, dat alles zo licht en
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gemakkelijk, en als 't ware vanzelf zou aflopen? Een reuzentaak was het waarvoor
ze zich had ingespannen, nu besefte ze 't maar al te duidelijk; maar 't moest, het
mòèst; zij voelde in haar eigen trillend hart het zenuwachtig ongeduld van hem die
ginds, in toenemende angst, op haar terugkomst zat te wachten; en ineens begon ze,
verward, zonder enige voorbereidende aanleiding noch aansluiting, met een zwakke,
toonloze stem, waarvan zijzelf haast de klank niet hoorde, terwijl haar doffe,
benevelde ogen, van haar toehoorders weg, zij wist niet waar, afweken:
- Het spijt mij dat ik uw kinderen niet zal zien, ik had ze wel graag gezien, vooral
Elsa, om haar iets te vragen, of, liever, om u iets te vragen,... in verband met Odon...
Haar stem raakte in de war en even richtte zij een wanhopig-zwijgende smeekblik
op meneer en mevrouw Reinhardt, die haar, strak en roerloos, met de grootste
verwondering aankeken. Er was een heel kort ogenblik volkomen en benauwde stilte.
- In verband met... Odon? herhaalde meneer Reinhardt eindelijk aarzelend haar
woorden; - hoe bedoelt u, mevrouw?
- Hij houdt van Elsa; hij heeft haar innig lief; hij vraagt, hij smeekt, of hij misschien
later...
- Pardon, mevrouw, viel meneer Reinhardt haar plotseling en beslist in de rede; ik geloof niet dat dit onderwerp voor verdere behandeling geschikt is.
Zij keek hem aan, stom, als niet begrijpend, met star-verschrikte ogen. De
uitdrukking van zijn gelaat was koud en streng en zijn lange, grijze snor stond als
een vaste streep van stugheid dwars door zijn gezicht.
- Ho! schrikte mevrouw Dudemaine; en haar angstogen vestigden zich smekend
op zijn vrouw. Maar ook deze schudde langzaam en beslist het hoofd, terwijl zij
zenuwachtig nutteloos de theekopjes op 't tafelblad verschikte. Opnieuw was er een
korte, pijnlijke stilte.
- Waarom niet? vroeg eindelijk mevrouw Dudemaine, met een kwijnende stem.
Strak keek meneer Reinhardt haar aan, met een koel-harde peilblik; en even bleef
hij haar het antwoord schuldig, als

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

574
zocht hij naar gepaste woorden om het uit te drukken.
- Maar mevrouw, zei hij, met blijkbare inspanning om kalm te blijven, - uw zoon,
behalve dat hij veel te jong is, valt immers niet meer in de termen, het spijt mij dat
ik het zo zeggen moet, om naar de hand van een meisje uit zijn stand te dingen.
Mevrouw Dudemaines ontkleurde lippen beefden en haar trieste ogen kwamen
plotseling vol wanhoopstranen. Ze wisten dus!... Zij hadden dus gehoord... 't
Schandaal van Odons gedrag was tot hen doorgedrongen! Zij mat ineens, als in een
vernielende ontsluiering, de ganse uitgestrektheid van haar levensramp! Maar ze
hadden natuurlijk slechts het kwade gehoord, zij wisten niets van zijn herboren leven
en van zijn berouw; en dát nu deelde zij hun mede, in diep-trillende woorden van
gekrenkte moederliefde, smekend om ontferming en vergiffenis, in vurig-vaste
overtuiging dat hij nu weer waardig was geworden van 't geluk dat zij voor hem
kwam vragen.
Doch niets kon hen vermurwen; stug en koel-onwankelbaar was hun besluit, hard
bleef hun strak en stijf gezicht onder de wanhopige heftigheid van mevrouw
Dudemaines gefolterde ontboezeming. Zij waren beiden langzaam opgestaan, als
om haar stil, met uiterlijk gepaste beleefdheid te kennen te geven, dat zij het
onderhoud en het bezoek als afgelopen beschouwden; en zij begreep het nog niet
dadelijk, zij kon of wilde 't niet begrijpen; zij zat nog steeds, terwijl de anderen
gegeneerd en wrevelig daar vóór haar stonden, op zij wist niet wat te wachten; zij
hield zich, als onzinnig, aan een niet meer bestaande schim van hoop nog vast, tot
ze 't zich eindelijk bewust werd dat alles onherroepelijk verloren was, en dan ook
eensklaps oprees, bruusk als onder een schok, met een uitdrukking van stom-verschrikt
afgrijzen op het dodelijk bleek gelaat.
Moest dát nu 't droevig einde van al haar zo zacht herboren, zo teer gekoesterde
illusies zijn! Was dát nu de werkelijkheid, de harde, nuchter-onverbiddelijke
werkelijkheid, en al het overige, al het teer-gedroomde en -verlangde enkel zielsbedrog
en folterende hersenschim? Een laatste maal keek zij met wanhoopsogen naar het
heerlijk tafereel van pracht en
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vrede, dat zich in 't verschiet, als een beloofde land dat zij nooit meer betreden zou,
uitstrekte; zij zag de bonte wemeling van de hooiers om de hoog geladen wagens en
het glinsterend zilverlint van de Leie tussen het smaragd van de weiden; zij ademde
de zoete geur van honig en van rozen in en hoorde het harmonieus gezang van de
leeuwerikjes in de blauwe lucht,... en toen was 't eensklaps als de kille dood in haar:
kermend over de grintweg kwam haar rijtuig voor, zij groette vaag als in een droom,
en stapte binnen, en was weg, meegevoerd als door een fatale macht, waartegen zij
geen weerstand meer kon bieden... 't Was uit, 't was dood, zij voelde nauwelijks nog
dat ze leefde, en in de kussens zonk zij achterover, met de ogen toe, om nu niets meer
te zien noch te horen.
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XXIII
Een lange, lange poos liet ze zich zo, als 't ware bewusteloos meevoeren. 't Was bijna
zacht en goed zo, een soezende insluimering van het schrikwekkend lijden, in de
gekadanseerde schommeling van het rijtuig over de eenzame weg. Maar vlijmend
scherp en helder leefde en trilde diep in haar 't besef van hen die ginds, op 't
Landjuweel, in welke angst van hoop en twijfel! op haar terugkomst wachtten; en
dat besef schudde haar eindelijk uit haar pijnlijke bedwelming wakker, en deed haar
plotseling weer, als onder hakende grijpklauwen, al het akelige, dat nu eerst komen
zou, voorvoelen.
- Hoe moest dat? Wat zou ze doen, wat zou ze zeggen, als Odon en haar man straks
alle twee, in gejaagde twijfelangst op 't rijtuig zouden komen toegesneld? En wat
zou er gebeuren, wanneer ze, droef het hoofd schuddend, hun zeggen moest dat alle
hoop verloren was, en zij met een besliste, onvoorwaardelijke weigering terugkwam?
Zij voelde zich als iemand, die om schatten uitgezonden, met lege handen terugkeert.
Zij griezelde en schreide voor de noodlottige, onoverkomelijke boodschap; zij kon
niet, zij wilde niet, zij durfde niet; 't was haar te wreed, te machtig! Zij zag geen
mogelijke uitkomst; zij voelde zich geheel ontredderd en verloren; zij huiverde, zij
walgde met afgrijzen voor het onverbiddelijke; en plotseling, als in een vlaag van
waanzin, besloot ze 't niet te doen en liever te vluchten, te vluchten,... zij wist niet
hoe noch waarheen, maar vluchten, blindelings vluchten, om de slag, die zij voelde
niet te kunnen dragen, te ontkomen.
Zij tikte met de punt van haar parasol op Médards rug en verzocht hem 't rijtuig
even stil te houden.
- Médard, rij jij maar stil naar huis, zei ze, ik ga een eindje
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lopen.
- 'n Eindsje, mevreiwe, 't es nog zeu verre; wil ik liever op stap nevens ou rijen?
stelde de man verbaasd voor.
- Nee nee, antwoordde ze zenuwachtig uitstappend, - doe maar wat ik je zeg. Ik
heb al de tijd en kom te voet achter.
- Lijk of ge wilt, mevreiwe, knikte Médard; en langzaam, als met weerzin, reed
hij weg.
Een poosje volgde zij dezelfde richting als het rijtuig, tot dit nagenoeg uit het
gezicht was. Een paar keer zag ze Médard nog even 't hoofd omwenden. Maar de
victoria verdween eindelijk in wentelend spaken-geglinster om een bocht onder hoge
bomen, en bijna onmiddellijk daarop verliet mevrouw de brede baan, waar te veel
beweging haar droefheid stoorde, en sloeg een stille, landelijke zijweg in.
Zij wist niet duidelijk waar zij zich bevond, noch welke richting zij uitging. Slechts
wist ze dat ze nog vrij ver van het Landjuweel verwijderd was.
De weg, die ze nu volgde, strekte zich eenzaam-kronkelend uit, tussen een dubbele
rij hoge populieren. Slingerende wagensporen lagen door het mulle zand gegraven,
maar de beide zijkanten, onder de schaduw van de overhangende kruinen, waren fris
en zacht begroeid met twee kort geschoren grasranden, vol kleine, gele en witte
bloempjes, die zich als twee mollige, licht-schitterende lopers in 't verschiet
uitstrekten. Rechts en links, achter de grijze stammen en de lage, omlijstende
elzestruiken, golfde 't blonde zomerland in al zijn rijke heerlijkheid. Rode papavers
vonkten als bloed-spatten tussen de slanke, zeegroene korenhalmen; blauwe bloemen,
zacht als blauwe ogen, kwamen strelend aan de randen kijken, en aan de voet van
de reeds gelende stengels, opkruipend uit de grond, woekerden dichte bosjes witte
sterretjes en paarse sterretjes met gele hartjes, als kleine kindergezichtjes elkaar
verdringend naar het licht van de zon. Hier en daar, tussen een opening of een inham
van de bomenrij, een huisje of een boerderijtje, in lichte kleur, met groene luikjes en
rood pannendak en vele schitterende bloemen vóór de gevel; en verder niets, de volle,
landelijke eenzaamheid, met het alom weergalmend, zachte koor van de leeuwerikjes
in de blauwe lucht.
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En steeds liep mevrouw Dudemaine, met gejaagde pas, recht vóór zich uit, over
steeds verdere wegen, zonder te weten waarheen; steeds vluchtte zij, door de
nachtmerrie van haar angst en smart gedreven, naar zij wist niet welk somber doel
van dreiging en vernieling. De schaarse mensen die zij ontmoette keken haar vreemd
en verwonderd aan; en zij, de dood in 't hart, vluchtte de mensen, als zoveel boze
wezens die haar kwaad wilden doen. 't Werd avond, rood-gouden avond van
ongeëvenaarde pracht en glorie, als een hemelse apotheose na die luisterrijke, schone
dag; de kleuren op de akkers taanden, de beesten loeiden naar hun stal, de laatste
wagens kwamen hossebossend-zwaargeladen uit de gouden wegen; een
onuitsprekelijke vrede daalde in tere nevels als een zegen over 't ganse land; de eerste
sterren schitterden, zo hoog, zo helder en zo rustig;... en nog steeds vluchtte en
dwaalde zij, als een waanzinnige, door het spook van haar verbeelding nagezeten.
Doodmoe, liet ze zich eindelijk aan de rand van een donker sparrebos neerzinken.
En daar, in wanhopige reactie van haar uitgeput lichaam, sloeg zij de handen voor
haar ogen en snikte er haar lijden uit...
Hoe laat was het? waar was ze? hoe lang reeds lag ze daar, als levenloos, vernield
in haar wanhoop uitgestrekt?... Zij wist het niet, alle besef van tijd en werkelijkheid
was in haar geest als met een floers omneveld;... maar plotseling meende zij om zich
heen vage stemmen te horen, en in de zwart geworden nacht schrikte zij overeind en
staarde peilend, roerloos-luisterend, met wijduitgezette angstogen vóór zich heen.
- Valentine! Valentine! hoorde zij eensklaps heel duidelijk, en herkende de krijtende
angststem van haar man.
Zij wilde antwoorden, maar kon niet. De woorden stokten in haar keel.
- Valentine! Valentine! klonk het schrijnender, als een noodkreet in de nacht.
Zij sloeg haar beide armen uit, als om zich aan iets vast te klampen, terwijl een
duizeling haar ogen sloot. Maar de wild-grijpende handen sloten zich enkel om het
donker nacht-geheim en in zwijm stortte zij op het mos onder de sparren neer...
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Zo vonden meneer Dudemaine, Odon en Médard haar eindelijk liggen. Zij namen
haar in hun armen op, droegen haar door het bos naar 't Landjuweel, waar zij weer
bijkwam, en door Nathalie en Stefanie zorgzaam weer te bed gelegd.
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XXIV
Was er dan toch eindelijk in Odon een gevoel van kinderliefde en medelijden voor
zijn oude moeder ontwaakt? Of was 't zijn beledigde trots die hem zelfbeheer gaf?
Of was zijn liefde voor Elsa toch ook maar een vlaag van kortswijl geweest? Of wat
was het anders?... Althans hij hield zich veel beter en waardiger onder de slag dan
mevrouw Dudemaine in de opgewonden overdrijving van haar angst gevreesd had.
Hij maakte ditmaal geen luid spektakel noch misbaar, noch stelde hij zich aan als
een verwend klein kind dat razend wordt omdat het niet zijn zin kan krijgen; hij bleef
kalm en bedaard toen hij, de volgende dag, bij monde van zijn vader, de slechte
tijding hoorde; hij leek eerder beschaamd dan boos en had de stugge kracht, onder
schijnbaar onverschillige berusting, zijn leed in zichzelf op te kroppen.
Enige dagen verliepen. Mevrouw Dudemaine, langzaam van de ruwe schok
herstellend, leefde weer 't gewoon familieleven mee, zich inspannend om haar
melancholische gedruktheid te verbergen. Zij voelde innig medelijden met Odon en
zij kwelde zich de geest om uit te denken hoe en waarmee zij zijn leed zou kunnen
verzachten. Van haar droeve tocht, van de onvoorwaardelijke weigering van de
Reinhardts, van al de bijomstandigheden die geëindigd waren met haar waanzinnig
nachtelijk omdwalen en haar zwijmend liggen in het bos, was geen enkel woord meer
gerept; en, als bij afspraak, vermeden zij allen erover te spreken. Dat was uit,
afgedaan; dat behoorde bij een akelig verleden, waarin een enkel straaltje weke hoop
nauwelijks een ogenblik illusievol had kunnen schitteren, tussen de zware
droefheidswolken die het van alle kanten doofden en versmachtten.
Maar nu?...
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Zijzelf voelde scherp het bitter teleurstellende van zijn plotseling weer doelloos leven,
zonder iets te vinden wat het nog kon opfleuren. Zij waren nu eenmaal twee oude,
van het groot wereldverkeer afgezonderde mensen; de jarenlange invloed van
omstandigheden en gewoonten had hen gemaakt tot wat zij waren: eigenaardig,
uitmiddelpuntig en haast zonderling in vele dingen; hij, haar man, had het eerst zo
gewild, en later, toen het reeds té laat was, niet anders meer gekund. Dat zat in hen,
in hun huis, in hun zijn, in hun leven vergroeid; dat had hun leven eentonig en somber
gemaakt en op hun gemoed, en meer nog op 't gemoed van hun kinderen, een stempel
gedrukt, die niet meer uit te wissen was. Wie was hier de schuldige, de gróte
schuldige? Hij, nog eens, die in zijn egoïsme, hun ganse maatschappelijk- en
familieleven aan zijn nutteloos wetenschappelijk dilettantisme opgeofferd had. De
Genèse Universelle, dat onmogelijk, kinderachtig reuzenwerk, dát had het hem
gedaan! Marguerite... Marguerite was ervoor gestorven, en Odon, al besefte hij het
nog niet duidelijk, was er het levend slachtoffer van. Zichzelf rekende ze niet eens
mee; het was versteend in haar, zij voelde 't niet meer; maar voor haar kinderen, eerst
voor Marguerite, en nu voor Odon, o, wat had ze geleden! En toch, hield zij van hem,
die de onbewuste stichter van hun aller ongeluk was! Was hijzelf niet het eerste en
grootste slachtoffer? Was er een vlijmender foltering denkbaar dan het levenslang,
met alle krachtsinspanning, machteloos streven naar een onbereikbaar doel? Het leek
wel gekheid, meenden de mensen die daarvan hoorden. Maar hij was er oud en grijs
onder geworden; hij had er zijn dagen en zijn nachten aan geofferd; hij had er alle
genot en vreugd voor laten varen; zijn utopie, hoe ongerijmd ook, was er toch een
geweest van hoge, té hoge idealiteit, helaas! en daarom voelde zij ook medelijden
met hém, die alle levensgeluk had verbeurd om te bereiken wat door mensen niet
bereikt kon worden.
Maar nu...?
Zij vroeg Odon of hij geen lust had om te reizen. Dat had ze jaren geleden, ook
in uiterste radeloosheid, en met dezelfde ongunstige uitslag, aan Marguerite
voorgesteld. Neen,
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in reizen had hij helemaal geen zin. In niets had hij eigenlijk zin; en weer liep hij als
vroeger, uren en uren, dagen en dagen, doelloos zwervend rond. Wat er in hem
omging kon ze nauwelijks vermoeden, het geheim van zijn ziel bleef stug achter zijn
strak gefronste wenkbrauwen verborgen, maar zij voelde instinctmatig en vol vrees
dat zich iets voorbereidde, daar het niet denkelijk was, dat zulk een abnormale toestand
voort zou blijven duren.
Op een ochtend vroeg hij, heel kalm maar vastberaden, of Médard hem eens met
't rijtuig naar de stad kon brengen. O! Zou hij soms weer naar die meid toe gaan?
schrikte mevrouw in zichzelf. Maar zij dorst er niet eens een woord over reppen en
gaf haar toestemming zonder zelfs te vragen wat hij in de stad wou doen.
Hij ging, en kwam terug, en vertelde ook geen woord over zijn uitstapje. Enkele
dagen later wou hij weer gaan. Opnieuw vroeg en kreeg hij permissie; maar de derde
maal achtte hij de vraag overbodig; hij zei eenvoudig: - 'k Zal eens 't rijtuig moeten
hebben... en van dat ogenblik af gaf hij helemaal geen explicatie meer; hij beschikte
over knecht en rijtuig naar goeddunken, geregeld om de drie of vier dagen, in volle,
ongecontroleerde vrijheid.
- Wat kan ik eraan doen? zuchtte mevrouw Dudemaine, machteloos de schouders
ophalend, toen haar man eindelijk over dat misbruik begon te mopperen. Hij heeft
hier ook niets en hij is in vakantie.
- Indien we althans maar wisten wat hij uitvoert, meende meneer Dudemaine.
Mevrouw Dudemaine wist niets bepaalds, maar zij twijfelde niet meer. Zij dachten
er even over om Médard te ondervragen, doch wat zou het baten? Wellicht wist
Médard niets; en, wist hij wél iets, hij zou het tóch niet zeggen. Daarenboven voelden
zij een sterke weerzin om er nog eens hun bediening mee te bemoeien. Die hadden
al maar veel te veel intieme huiselijke drama's bijgewoond. Neen, het was niet eens
de moeite meer, zij konden tegen het noodlot niet op, zij moesten zich nog wel
gelukkig achten wanneer de verhouding, hoe bedroevend ook, tenminste zonder
geweldige scènes kon blijven doorgaan zoals ze thans was; en
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meneer ging zich maar hoofdschuddend weer verwikkelen in de warkluwens van de
Genèse Universelle, terwijl mevrouw, in zichzelf teruggetrokken, innige gepeinzen
en gevoelens koesterde.
Zij leefde in 't verleden... Voor haar waren de enige levensjaren die nog telden,
die welke zij met haar oudste kind, met Marguerite geleefd had... Marguerite!... O,
nu zou ze vijfentwintig zijn, indien ze nog leefde. Vijfentwintig... de schoonste jaren
van het leven, de volle opbloeiing van de jeugd, van de kracht, van de schone
levensfrisheid! Zij zou om en bij haar nog zijn, getrouwd wellicht, met lieve, kleine
kindertjes, die haar oude dag zouden opfleuren en verjeugdigen. Zij zou haar
levenssteun en haar vriendin geworden zijn; zij samen - twee vrouwen - zouden
elkaar begrepen hebben, zouden samen sterk geweest zijn, één vaste, solidaire kracht
tegenover de twee mannen die haar, alleen, toch niet begrepen, omdat zij mannen
waren en zij nu een eenzame vrouw was...
Marguerite!... In stille weemoed zweefde 't zachte beeld van de tragisch
jonggestorvene voortdurend om haar heen. Het werd haar troost en haar bestendig
zielegezelschap; zij sprak met haar, zij wandelde met haar, zij zat aan haar zijde, in
de lange, lange uren van haar melancholische vereenzaming. Het was niet langer een
herinnering van rouw en lijden; het werd een zacht en dagelijks steeds inniger elkaar
benaderen, elkander voelen en begrijpen, een heilig samen zich versmelten tot één
enkel liefdewezen, dat eindelijk nooit meer zou te scheiden zijn. 't Werd een religie,
een zaligtroostende religie. Onwrikbaar-vast geloofde mevrouw Dudemaine aan een
ander, beter leven, waar zij, tot loon van al haar lijden op aarde, die dierbaarste helft
van zichzelf - haar dochter - die zo vroeg was heengegaan, in eeuwig gelukkig
samenzijn terug zou vinden. Het gaf haar de moed en de kracht berustend en gedwee
haar levenslast te blijven dragen, want zij wist wel dat het einde naderde, het einde
dat voor haar 't begin van de gelukzaligheid zou zijn.
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XXV
Tegen half september, toen de vakantie bijna uit was, verklaarde Odon heel
onverwacht op een ochtend, dat hij van plan was kamers in de stad te nemen, om
daar rustig zijn studies voort te zetten. 't Was immers beter dan elke dag - met hoeveel
tijdverlies! - heen en weer te rijden, zoals eerst besloten was.
Zijn ouders hadden geen principieel bezwaar daartegen; zij stemden toe. Zelf ging
hij zijn kamers uitkiezen en met 1 oktober woonde hij in de stad.
Elke zondag kwam hij weer op 't Landjuweel; Médard ging hem 's ochtends met
het rijtuig afhalen, en bracht hem 's avonds terug. Langzaam aan begon hij van zijn
ouders te vervreemden, en zijn ouders vervreemdden van hem. Niets of weinig wisten
zij van zijn nieuw leven af. 't Was winter geworden, het vroor, of sneeuwde, of
regende, en zij aarzelden om hem in de stad te gaan opzoeken. Wat hadden zij er
ook aan? Zij zagen zijn kamers en verder wisten ze toch niets van zijn leven af.
Wanneer zij hem vraagden waaraan hij zijn vrije uren besteedde, was zijn antwoord
nagenoeg altijd 't zelfde:
- 'n Beetje wandelen; af en toe eens uit met kameraden, naar 'n opera of komedie.
Kameraden? Welke kameraden? Daar merkten zij verder niets van; en wanneer
zij informeerden wie die kameraden waren, noemde hij vage namen, die hun niets
zeiden.
Evenmin wisten zij nog iets bepaalds, aangaande zijn verhouding tot Sieske Beeles
dochter. Zag hij haar weer? Zag hij haar niet? Raadsel. Eén ding verwonderde
mevrouw Dudemaine: dat Sieske nog niet weer om geld gekomen was, wat zij hem
beloofd had, indien hij haar hielp zijn dochter van Odon af te houden. Was dat wellicht
een zwijgende
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schuldbekentenis? Wist Sieske dat Odon weer bij Sidonie was en durfde hij daarom
het beloofde op 't kasteel niet komen halen? Zij had het wellicht kunnen vernemen
met Sieske te ondervragen, maar ach, waarom ook? Zij kon er toch niets meer aan
veranderen, en was het dan niet rustiger voor haar om het maar niet te weten?
Die rust, helaas! de droeve rust van de onwetende, zou haar door een toeval spoedig
ontnomen worden.
Op een middag, in 't begin van de lente, dat zij naar de stad gekomen was met het
idee om voor Odons zomeruitzet te gaan zorgen, vond zij hem niet op zijn kamers.
Hij was even uitgegaan, berichtte de hospita, doch had haar last gegeven, indien
mevrouw in zijn afwezigheid kwam, om te vragen of zij een poosje op hem wachten
wilde, daar hij heel spoedig zou terugkomen.
Mevrouw Dudemaine nam een stoel en ging zitten. Zij staarde een tijdje, met
onverschillige ogen, naar de beweging in de straat. Doch spoedig wendden haar
vermoeide blikken zich van de oninteressante drukte af en gingen dromerig rondom
de ietwat sombere, banaal gemeubileerde kamer. Zij keek naar onbeduidende
jachtlitografieën aan de wanden, naar de vergulde spiegel en het bronzen klokje op
de schoorsteen, naar de ronde tafel en de groene stoelen; en eindelijk, in de somberste
hoek, tegen een donkerrode draperie, naar een mahoniehouten lessenaartje met half
uitgetrokken lade, waaraan, bescheiden glinsterend, een bosje sleutels hing.
- Hè, dacht mevrouw Dudemaine, - Odon heeft zijn sleutels vergeten.
Zij dacht er eerst niet verder over na en staarde weer naar buiten. 't Begon haar te
vervelen dat hij zo lang wegbleef, en zij vond het ook niet aardig van hem, aangezien
hij toch wist dat zij komen zou. Enfin, 't was mogelijk dat iets dringends hem genoopt
had uit te gaan. Zij zuchtte even en weer wendden zich haar blikken rond de kamer,
op de schoorsteen, op de wanden, op de stoelen en de tafel, en eindelijk, als hypnotisch
aangetrokken, nog eens op het blinkend sleutelbosje aan de open la van 't lessenaartje.
- Wat is hij slordig, zuchtte ze in zichzelf; - zo'n hospita kan daar toch immers in
gaan snuffelen. En machinaal stond zij
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op, uit ordelijke gewoonte, om die hinderend openstaande la te sluiten.
Zij wierp er een blik in alvorens dicht te doen. Niet netjes, hoofdschudde zij stil.
Alles lag er overhoop: papieren, touwtjes, doosjes, enveloppen, eindjes sigaar. Zij
duwde met de knie om die wanorde niet langer te zien, maar iets haperde, een touwtje
dat tussen de la zat gekneld, en toen zij het uittrok rolde een heel stapeltje rommel,
waaronder een aantal nog niet opgeplakte kodak-fotografietjes, naar voren.
- Hè, wat is dat? murmelde zij, een van die dingetjes opnemend.
Plotseling kreeg ze een kleur als vuur en haar handen begonnen te beven.
- Hoo! kreet ze met afschuw, het op elkaar gerolde ding weggooiend.
Maar zij nam er een ander, en nóg een, en nóg een, en de walg en de schaamte
stegen steeds heftiger in haar op, tot zij daar even als gestold stond van ontzetting,
de wenkbrauwen gefronst, de lippen op elkaar geknepen, stijf als een beeld. Eindelijk
porde zij het hele hoopje bevend in een hoek, sloeg de la dicht en verliet ijlings de
kamer, recht naar beneden, strak langs de diep verbaasde hospita heen, die haar in
de gang tegemoet gelopen kwam, en aan wie ze zelfs geen enkel woord van uitlegging
kon geven. Zij vluchtte weg, de straat op, ijzend bij 't idee haar zoon nog te ontmoeten;
zij liep een winkel binnen, verstopte er zich als 't ware en liet Médard telefoneren,
dat hij onmiddellijk om haar moest komen.
Wat zij in de la ontdekt had waren fotografieën van Odon en Sidonie, afbeeldingen,
zoals zij niet vermoedde dat een menselijk wezen zich ooit toe lenen zou, dingen
zoals zij niet wist dat er op de wereld, hoe verdorven ook, bestonden. 't Was de
genadeslag; haar laatste hoop in hem was nu beslist verloren, haar affectie was dood;
zij schaamde, scháámde zich over haar zoon, alsof hij alle vrouwen, en wel in de
eerste plaats zijn eigen moeder, in die éne had onteerd.
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XXVI
Drie jaar waren verlopen...
Odon was nog eens voor een examen gezakt en dan weer voor een volgend
geslaagd, en langzaam aan ging 't leven zijn gewone gang, zonder buitengewone
gebeurtenissen.
Elke zondag bleef hij op het Landjuweel komen, door Médard met het rijtuig
gehaald, en gedurende de vakanties, die hij bij zijn ouders doorbracht, ging hij
geregeld drie of vier maal per week naar de stad.
Nooit meer was zijn moeder hem daar komen opzoeken, doch dat scheen hem
gans onverschillig te laten, en geen enkele maal vroeg hij waarom ze niet meer kwam.
Ook over het verleden, over Sidonie, over de Reinhardts, werd geen woord meer
gesproken. Wist hij, of wist hij niet dat Elsa slechts enkele maanden na mevrouw
Dudemaines treurig bezoek op het buiten van hun vroegere vrienden, met een jong
ingenieur getrouwd was? En wisten zijn ouders, of wisten ze niet, dat Sidonie in de
stad door hem gekamerd was en nu reeds twee kinderen: een meisje en een jongen
van hem had?... Dat alles bleef onuitgesproken en in 't vage: zij leefden als vreemden,
ieder verdiept in eigen leven, naast elkaar.
't Was op een warme ochtend in 't begin van augustus...
Onmiddellijk na het ontbijt was meneer Dudemaine naar zijn studeerkamer gegaan,
waar hij, sinds enkele weken, buitengewoon verdiept zat in een studie over het pas
ontdekte radium. Die wetenschappelijke gebeurtenis had hem bovenmatig
opgewonden, hij beweerde dat hij die ontdekking al lang had voorgevoeld in de
Genèse Universelle, hij beschouwde 't bijna als iets dat men hem ontroofd had en
was op het spoor, beweerde hij, van nog veel gewichtiger ontdek-
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kingen, die een totale omwenteling in de economische en sociale wereldtoestanden
zouden teweegbrengen. Misschien zou hij wel lange en zelfs gevaarlijke reizen
daarvoor moeten ondernemen, o.a. naar de verschillende vulkanische streken; maar
zijn zware voorbereidende studies moesten eerst als een onwankelbaar-vaste basis
voltooid zijn, en in zijn koortsachtige haast gunde hij zich rust noch uitspanning
meer. Hij was er helemaal grijs onder geworden, zijn ganse gezicht stond vol-gegroefd
met zware rimpels en zijn hoge gestalte leek als door een overgrote last terneergedrukt.
Mevrouw Dudemaine liet hem maar begaan. Wat zou zij ook anders? Leefde zijzelf
niet geheel en al, met ziel en geest, in de weemoedige herinneringen van 't verleden
en de volzalige illusie van de toekomst? Maar zij werd toch wel angstig soms, omdat
hij er zo slecht ging uitzien, en trachtte zoveel mogelijk, in haar medelijdende
berusting, materieel goed voor hem te zorgen.
't Was één uur. Nathalie belde voor de lunch en stuurde Médard met de schotels in
de eetkamer. Mevrouw zat alvast aan tafel en Odon, die een groot gedeelte van de
ochtend bij de vijver had zitten hengelen, kwam ook binnen en nam plaats aan haar
linkerzijde. Even zaten zij zwijgend vóór de dampende, op zilveren komforen
geplaatste schotels te wachten, met Médard, roerloos en strak, op korte afstand, achter
de rug van mevrouw, naast het dressoir, tegen de muur.
- Vraag aan Nathalie of ze nog eens wil bellen, meneer heeft het zeker niet gehoord,
zei mevrouw, zich tot de knecht half omkerend.
Médard verliet de kamer en dadelijk daarop weerklonk opnieuw de bel, luid, een
lange poos, met nagalmend echo.
- Wij zullen maar vast beginnen, zei mevrouw, toen Médard in de eetkamer
terugkwam.
De knecht presenteerde, en mevrouw Dudemaine en Odon bedienden zich in stilte
van een koud voorgerecht.
- Ik heb een mooie snoek gevangen, mama, als u hem soms voor vanavond wil
gebruiken, zei Odon na een poos.
- Jazeker, antwoordde mevrouw zonder van haar bord, waaruit zij langzaam at,
op te kijken. Heb je hem al in de keuken
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gegeven?
- Ja.
Mevrouw lei haar vork neer en keek op.
- Wat is het toch vreemd dat Papa niet komt! zei ze, met een uitdrukking van onrust
in de ogen. En weer zich tot de knecht omkerend:
- Ga toch eens kijken, Médard. Misschien wil meneer liever z'n lunch op zijn
kamer gebruiken.
Dat was de laatste tijd al meer gebeurd. Wanneer hij volstrekt in zijn werk niet
gestoord wilde worden, liet meneer Dudemaine zich boven bedienen.
Ten tweeden male haastte zich Médard de kamer uit. Mevrouw Dudemaine en
Odon hoorden hem vlug de trap opklimmen en bij meneer aankloppen. Na een kort
poosje volkomen stilte, hoorden zij hem nog eens kloppen.
- Wat is er toch? Hij schijnt niet te antwoorden! riep mevrouw angstig.
Toen hoorden zij eindelijk de deur daarboven opengaan. Gerustgesteld gingen zij
langzaam door met eten.
Zij waren met de eerste schotel klaar en Odon schonk zijn moeder een glas witte
wijn in, toen plotseling een vlug geruis over de trappen naar beneden kwam en
Médard weer de kamer binnenholde, doodsbleek, ontdaan en hijgend, met wild
uitgezette ogen en hees krijsende stem:
- Mevreiwe! menier Odon! Kom toch geiwe mee noar boven! Menier hè wa
gekregen! Hij 'n bouzjeer nie mier! Hij ligt op zijne lessenoare! mee zijne mond open
en zijn pen in zijn hand!
Zij sprongen op, Odon vier treden tegelijk naar boven door Médard gevolgd,
mevrouw hijgend, half in zwijm, met uiterste krachtsinspanning aan de trapleuning
zich vastklampend. Médard had de deur opengelaten, en van ver zagen zij meneer
Dudemaine voorovergebogen liggen, aan zijn grote lessenaar vol boeken en papieren,
weggezakt in zijn fauteuil, het bleke hoofd met open mond en dichte ogen scheef op
de rechterarm, waarvan de hand de pen nog vasthield, terwijl de linkerarm, strak en
recht als een stok, aan zijn zijde hing. - Papa! gilde Odon toespringend en bevend
zijn hand op 't bleek gezicht leggend. Maar als onder een schok trok hij
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die ijzend terug. Vaders wang was marmerkoud!...
- Wat is 't? wat is 't? kreunde mevrouw eindelijk bovengestrompeld.
Muurstijf stonden zij beiden, Odon en Médard, met strakke gezichten van afschuw,
zonder nog een woord te kunnen uitbrengen.
- Is hij... is hij dood?... klonk mevrouws stem, zo week en zwak alsof zijzelf sterven
ging.
Zij raakte nog juist tot aan de deur, waaraan zij zich met beide handen poogde
vast te klampen, terwijl zij machteloos, met dichte ogen, door haar knieën zakte.
Odon vloog haar te hulp; Nathalie en Stefanie kwamen hijgend, in wild-haastig
rokkengeruis, naar boven gesneld...
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XXVII
O, die stilte, die plotselinge, doodse stilte op het Landjuweel!...
Meneer Dudemaine, ganse dagen in zijn werkkamer opgesloten, had zeker nooit
veel drukte noch beweging om zich heen verwekt; en toch, het werd opeens zo leeg,
zo akelig leeg toen hij er niet meer was. Die enkele ogenblikken van de dag waarop
hij zich in de kleine familiekring vertoonde, de weinige woorden die hij sprak, de
schaarse vragen die hij stelde, het waren nog de enige vaste aanrakingspunten van
hun gemeenschappelijk leven, en toen dát eensklaps ophield was 't of er ook niets
meer bestond.
Een zwaar-drukkende, desolate eenzaamheid woog op het Landjuweel; en nu eerst
dat zij beiden alleen overbleven, beseften moeder en zoon met kwellende helderheid
hoezeer zij van elkaar vervreemd waren. Het was geen vijandschap, noch zelfs geen
storende onenigheid; de tijd had alles afgestompt en afgesleten en de heftigste
gevoelens in berusting of in onverschilligheid veranderd: het was het stil,
onvermijdelijk bewustzijn, dat zij als twee antipoden, als twee wezens, die elkaar
niet kònden voelen noch begrijpen, alleen maar naast elkander leefden!
Haar innig levenskringetje, dat al zo klein was, trok zich nog nauwer om haar toe;
heel haar bestaan werd één mijmerende, aanhoudende bespiegeling in toekomst en
verleden. Zij voelde 't in zich als een soort van zalig egoïsme en een onuitputtelijke
schat van teer-melancholische weelde. Haar dagelijks leven was niets meer dan een
kalm en sereen wachten naar het groot geluk dat weldra komen zou. Wel voelde ze
soms af en toe een kort verwijt in zich opkomen: 't verwijt dat zij Odon, die eenmaal
álles voor haar was, verwaarloosde; maar kon ze 't helpen dat zij niet veel meer om
hem
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gaf, hij die steeds zó weinig had gedaan om zich bemind te maken en die nu ook
weer zo helemaal buiten haar om leefde?
Reeds kort na de dood van zijn vader had hij haar zijn voornemen medegedeeld
zijn studies te schorsen om zich met allerlei op het buiten bezig te houden. En
ofschoon tegen haar zin, had ze 't hem niet kunnen beletten. Hij was teruggekomen,
en, kort na hem, ook Sidonie, met haar twee kinderen. Zij woonde ermee bij haar
ouders in, en daar ging hij haar nu weer iedere dag bezoeken, niet meer gedoken als
vroeger, maar openlijk, als een geavoueerd gezin.
Mevrouw Dudemaine poogde er hem ook niet meer van af te houden. Waarom
ook? Zij stond daar zo helemaal buiten, nu. Dat was een afgedane zaak; dat behoorde
bij deze treurige, onvolmaakte wereld en zij leefde in zo geheel andere, rein-verheven
sferen. Zij was er niet boos meer om, en voelde ook geen schaamte; dat scheen haar
alles nu zo heel natuurlijk en onvermijdelijk, en soms dacht zij aan die twee kinderen
van hem, haar eigen kleinkinderen toch, die daar zo heel dichtbij woonden en die zij
niet eens kende.
Zij dacht eraan, maar zonder enige liefde noch verlangen. Zij dacht er alleen
indirect aan, om zich dan weer te verdiepen in tedere mijmeringen, in denkbeeldige
liefkozing van andere kinderen, de kinderen van Marguerite, indien ze leefde. Dat
zouden ook háár kinderen zijn geweest, die had ze lief in hun denkbeeldig wezen,
lief met de onvergankelijk totale liefde, die zij voor haar dode meisje voelde...
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XXVIII
Het was slechts enkele jaren later, op een zachte, grijze, stille najaars-schemeravond,
dat zij de zolang gewenste, de zo innig en religieus gedroomde toekomst eindelijk
tegemoet mocht gaan...
Reeds weken lag zij ziek te bed, door een verpleegster opgepast. Haar bed had zij
laten verplaatsen naar een van de heldere, ruime voorkamers, vanwaar zij wijd over
het park kon uitzien.
De gordijnen waren weggeschoven en egaal hing een grijswit licht in de kamer.
Het ziekbed, de kussens, het behang, de gordijnen, alles had dezelfde, doffe, matgrijze
kleur, als een breed en alomgolvend lijkgewaad om het gezicht van de zieke, dat geel
was, gerimpeld-citroengeel, met bijna zwarte kringen onder de vreemd lichte, naar
het grijze licht gewende ogen. Alleen de somber geklede verpleegster zat, als een
donkere schim, roerloos naast de sponde.
Daarbuiten trok langzaam de avond zijn sluiers om de droevig-stille dingen.
Eentonig druppelde de mist van de daken in de effen, loodkleurige vijver, en in de
versomberende, reeds halfontbladerde hoge kruinen, blonk nog hier en daar een
enkele streep van laatste najaarspracht, gelijk een vlecht van tanend goud. Op het
klokkentorentje sloeg het traag en helder vier uur.
- Is Odon er nóg niet? vroeg haast onhoorbaar mevrouw Dudemaine.
- Neen, mevrouw; wil ik hem nog eens laten roepen? antwoordde zacht de
verpleegster.
- Ja, knikte mevrouw Dudemaine; en haar ogen vielen dicht.
De verpleegster drukte op een knop en kort daarna werd bescheiden op de deur
geklopt. Omzichtig ging de verpleeg-
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ster die half opendoen en dof gefluister werd even gewisseld. Toen ging de deur
opnieuw heel zachtjes dicht.
Het schemerlicht vergrijsde, de hemel werd askleurig, de gouden vlechten taanden
doffer in de hoge, oude bomen. Weer opende, heel langzaam en met grote inspanning,
de zieke haar ogen, waarin een angst opbeefde, terwijl zij even strak naar de gesloten
deur bleef staren. Maar op dat zelfde ogenblik week zacht de deur naar binnen en
Odon verscheen.
- Moeder, fluisterde hij, gebogen, op de tenen naar haar toe komend.
De verpleegster gaf hem een stoel en hij ging zitten. Met een weke drukking vatte
de zieke zijn hand en haar bleke ogen staarden lang en sprekend in de zijne.
- Moeder! moeder! mijn moeder! snikte hij eensklaps, door een woelstroom van
gevoelens overweldigd, en zijn stem kreunde:
- Vergiffenis! vergiffenis! vergiffenis!
Zij kon niet meer spreken. Haar ogen, haar eensklaps angstig-holle ogen, haar
hijgend-open mond, haar beide knelsidderende handen getuigden dat zij spreken wou
en niet meer kon. Een hele poos had haar gezicht een uitdrukking van onuitsprekelijke,
machteloze smart en droefheid, maar toen opeens knikte zij met het hoofd, knikte
herhaaldelijk en glimlachte, met een zoet-stralende glimlach van onvergetelijke liefde
en verzoening, en meteen lieten haar handen de zijne los, terwijl haar ogen stil weer
dichtvielen en haar fijne, mooie trekken zich heel, héél langzaam, als onder een
onzichtbare, oneindig zachte streling tot een volmaakt serene uitdrukking van
plechtige rust en vrede ontspanden.
- Moeder! moeder! snikte hij opnieuw, haar strakke hand weer in de zijne knellend.
- Mama is dood, meneer, fluisterde, haast onhoorbaar, de verpleegster.
Stom, niet begrijpend, staarde hij haar roerloos aan.
- Z' is dood, meneer, herhaalde de verpleegster nog eens. En toen begreep hij,
maar geloofde 't nog niet...
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XXIX
Nu stond hem niets meer in de weg; nu kon hij leven precies zoals hij dat verlangde,
en nu voelde hij zich eensklaps machteloos, geblaseerd en versleten als een oude
man, die nergens meer van kan genieten...
Hij was nog geen veertig jaar oud en wanneer hij zich in een spiegel bekeek, zag
hij een zeurig, ontevreden gezicht met reeds spikkelende haren en vroegtijdige rimpels.
Wat kende hij anders van het grote, mooie, ruime leven dan zijn kleine, dagelijkse
omgeving? Wat kende hij van de schone, krachtige, zielsverheffende liefde dan zijn
treurig en vernederend geknoei met 't meisje van het herbergiertje? Hij voelde als
een reuzenstroom van ongekende wereldpracht en grootsheid hem omzwaaien, maar
meteen voelde hij zich te klein, te laf, te zwak, te min, om er zijn deel van te
veroveren. De grote, rijke wereld, die hij overal om zich heen voelde, bleef als een
onbereikbaar wonderoord voor hem gesloten; en hij zat daar grimmig en alleen,
kniezerig en nijdig, vol denigrerende jaloersheid, die hij op iets noch iemand wist te
wreken.
Hij wou het zichzelf niet bekennen hoe zeer hij thans zijn ouders miste, en hoe
zij, niettegenstaande alles, de bestendige en onzichtbare steun van zijn leven waren
geweest. Het schreide zijns ondanks diep in hem en hij zocht radeloos naar het
verlorene, dat hij niet had weten te waarderen toen hij het bezat. Maar hij was veel
te veel verwend geweest om in zichzelf de schuld van al zijn leed te zoeken; hij
klaagde liever 't noodlot aan, dat hem zo onrechtvaardig had bedeeld. Hij probeerde
zich van het verleden los te schudden en het ging niet. Hij wilde reizen, nieuwe
indrukken opdoen, een ander mens worden. Maar alles buiten zijn klein bekrompen
kringetje gaf hem al dadelijk aanstoot; alles leek hem vals,
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ruw en vijandig: het levenslang bedorven kind was totaal, als volwassen man, voor
de grote samenleving ongeschikt.
Hij kwam terug na heel korte afwezigheid, bitterder gestemd, dieper ontmoedigd
en teleurgesteld dan bij 't vertrekken. Alles wat hij had gezien en ondervonden
boezemde hem de diepste afkeer in, en hij besloot nooit meer te reizen, nooit meer
met mensen om te gaan die hij niet kende en zich als 't ware uit de wereld terug te
trekken.
Dat besluit hield hij vol, eerst systematisch, met hardnekkignijdige
vooringenomenheid, maar van lieverlede geraakte hij in de sleur en eindelijk was
zijn dagelijks bestaan zo vast geregeld als de gang van een horloge, die in stage
ritmus de momenten van de dag verdeelt. 't Was opstaan, ontbijten, pijprokend
krantjes lezen, slenteren, naar Sidonie toe gaan, Een of twee borreltjes, doelloos daar
zitten, nieuwtjes horen of vertellen, naar huis gaan om te lunchen, na de lunch gaan
liggen; en dan weer roken, slenteren en naar Sidonie, tot 't etensuur. En na het eten
nóg eens 't zelfde, tot het moment van slapen gaan.
Hij zat daar, in de Warande, met zijn lange pijp in de hoek van de schoorsteen, en
wanneer er geen vreemde bezoekers waren, gaf hij zich ook geen de minste moeite
om te praten. Hij had genoeg aan het gezicht van Sidonie, die met een of ander
naaiwerk bij het venster zat, of zich met haar kinderen bezig hield. Ook voor die
kinderen scheen hij al heel weinig te voelen. Af en toe bracht hij hun wel wat lekkers
van huis mee, maar geen minzaam woordje of liefkozing begeleidde de gift; en zodra
zij om hem heen wat stoeiden of lawaai maakten werd hij knorrig en deed dan ook
dadelijk scherp en ruw zijn vaderlijk gezag gelden. Met hun opvoeding, hun kleding,
hun manieren bemoeide hij zich verder in 't geheel niet. Zij zagen eruit als gewone
hoerenkinderen, als gezonde, vieze zand- en modderbeestjes, die in de greppels en
de plassen vóór de deur lagen te knoeien. Zij noemden hem ‘pa’, terwijl ze Sieske
en zijn vrouw als vader en moeder bejegenden; en Sidonie heetten ze gewoonweg
‘onz’ Siednie' als gold het een oudere zuster. Soms vochten zij tegen elkaar, spuwden
elkander in 't gezicht, kwamen ontoonbaar, luidschreiend het gelagkamertje
binnengestormd. Dan werd ook

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

597
Sidonie heel boos, zij sleurde hen bij de armen weg en de straf bestond in klappen
om het oor en opsluiting in twee afzonderlijke, donkere hokken, waar zij dan een
hele poos, grienend en kermend, met hun vuistjes en hun klompjes, tegen de deur
stonden te bonken en te schoppen.
Sidonie zelf, in de volle, weelderige bloei der jaren, had reeds lang haar quasi
damesachtige stadspakjes afgelegd en liep weer, als vroeger, in haar boerinnejakjes
en haar korte rokjes. Zij begon zwaar te worden, met vollijvige buste en brede heupen,
maar het gelaat had nog niets van zijn ietwat te rood-gezonde frisheid verloren, de
tanden bleven gaaf en schitterwit, de haren zwart en prachtig golvend. Zo was zij
ook oneindig veel mooier in harmonie met haar eigen type van schoonheid dan onder
haar stijve stadsvermomming; en uren lang zat hij haar vanuit zijn hoek in de
schoorsteen te beloeren, al haar bewegingen volgend, tot het eensklaps in hartstocht
bij hem opgloeide en hij haar dringend, en bijna gebiedend, bij zich riep. Soms deed
hij haar ook wel op het kasteel komen; doch daar, in 't herbergje, waar een vaag
gevoel van gevaar hem omdreigde, was de prikkel veel scherper. Daar vlamde 't
plotseling ontembaar op, hij deed de deuren voor en achter sluiten en eiste
onmiddellijke bevrediging, in een wildheid van hartstocht, die hem telkens weer het
onvergetelijk genot van de eerste kennismaking voelen deed.
Zo groeide hij vast, elke dag meer en meer, in dat energieloos, álles verdovend leven.
Al de herinneringen van 't verleden: zijn jeugd, zijn ongelukkige liefde voor Elsa, 't
verlies van beide ouders, zijn toenemend maatschappelijk verval, alles taande
langzaam in hem weg en steeds dieper hechtte hij zich, niet alleen aan Sidonie, maar,
onbewust, ook aan haar ganse omgeving. De geelgekalkte muurtjes van 't benauwde
herbergje, de brede zwarte haard, de lage bruinge-rookte balkenzoldering, de
kasthorloge in de hoek, die scheefgehinkt stond als een stokoud pruttelwijf, de kleine
schenktafel en 't rekje aan de muur, met de schel gekleurde papieren horens in de
glazen, 't was alles zo bekend, 't sprak alles al zo lang en zo intiem tot hem, dat hij,
ook zonder Sidonie,
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wanneer deze toevallig voor boodschappen naar 't dorpje, of voor een beuzelwerkje
op de akker was, weldra liever in het onaanzienlijk, vunzig herbergje dan in de mooie,
rijke kamers van het prachtig Landjuweel bleef zitten. Dan praatte hij maar wat met
Sieske en zijn vrouw, of met de schaarse bezoekers, die soms in het kroegje kwamen.
Evenals de meeste eenzame zwijgers-van-aard, had hij af en toe onbedaarlijke
praatbuien, en gelukkig was hij wanneer hij in die momenten aanhoorders, om 't even
welke, mocht aantreffen. Dan kon hij vertellen van allerlei dingen die hij 's ochtends
in zijn krantjes had gelezen, maar die hij voordroeg als gebeurtenissen, door hemzelf
meegemaakt en ondervonden. Wonderbare reizen, oorlogen in verre landen, grote,
nieuwe ontdekkingen, hij wist er alles van en wat hij niet wist verzon hij er maar bij,
gevleid en prat op de ademloze aandacht van de naïeve onwetenden die naar hem
luisterden, en die hij door zijn algemene kennis overbluffen kon. Niet zelden beriep
hij zich daarbij op de grote wetenschappelijke knapheid van zijn vader, door wie hij
zoveel had geleerd, beweerde hij, en iets van de verering die de overledene aldus
toekwam voelde hij, in gestreelde ijdelheid, op zichzelf afstralen.
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XXX
En zo verliepen jaren...
Als een uit zijn omgeving leefde hij mee de jaren en seizoenen: de lange, schone
dagen van de lentes en de zomers, de treurigheid van de herfsten en de opsluiting
van de grijze winters, terwijl om hem heen onmerkbaar veranderden alle dingen...
De tijd sloop stilletjes en gelijkmatig voort, in onzichtbaar-stage gang naar een
noodlottig doel. En één voor één vielen, als langzaam rijpgeworden vruchten, de
gebeurtenissen om hem heen.
Seynaeve, de oude boer van de pachthoeve, kwam het eerst aan de beurt. Al lang
was hij aan 't kwakkelen, en op een ochtend bracht Nathalie aan haar meester de
tijding dat hij overleden was. Kort daarop was 't Isidoor, de tuinman; en geen zomer
verliep of Médard, die een stokoud ventje was geworden en sinds jaren sukkelde,
legde zich ook om niet meer op te staan.
Er was iets tragikomisch in het einde van de oude dienaar, die zoveel bij de familie
Dudemaine had meegemaakt. Tot 't laatste ogenblik had hij zijn helderheid van geest
behouden en hij liet zijn eertijds jonge, nu ook bijna oud geworden meester bij zich
roepen, om hem vergiffenis te vragen over een vergrijp van vroeger, dat zijn ziel
bezwaarde en waarmee hij de eeuwigheid niet durfde in te gaan.
Gestoord in een verhaal dat hij in Sieskes herbergje voor een paar veekopers aan
't vertellen was, kwam Odon misnoegd, met zijn pijp in de mond, op het benauwde
zolderkamertje, waar de oude knecht te sterven lag.
- Hawèl, wa es 't? riep hij bars, vanop de drempel.
- Meniere, zet ou 'n momentsje, smeekte hijgend de stervende, met grote, angstig
glinsterende ogen.
Met onverholen tegenzin nam Odon een stoel en luisterde,
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wenkbrauwfronsend.
- Meniere, hijgde Médard, weet-e nog wel,... die nacht... joaren geleên... as ge zeu
kwoad woart... veur ou gebroken meulekes?... Hawèl...
- Hawèl! herhaalde Odon ongeduldig.
- Hawèl, meniere... ik... ik hè ze kapot geslegen... in afsproake mee Nathalie... en
Stefanie!... We'n konden nie mier sloapen... Pardon, meniere, da es 't ienigste... 't
ienigste...
- Wattel... es 't doarveuren da ge mij derangeert! riep Odon verontwaardigd
opstaand.
- Vergeef het mij meniere,... vergeef het mij? smeekte Médard.
- O, gien onneuzeloare! grijnslachte Odon schokschouderend, met een rookgulp
het benauwde kamertje verlatend.
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XXXI
Hij dééd uiterlijk wel ongevoelig voor al die door de dood van hem reeds weggerukte
welbekenden, maar hij voelde de leegte en de eenzaamheid zich meer en meer, als
een zee van dofheid, om hem heen uitbreiden. 't Ging alles dood en weg, zijn beide
meiden werden te oud om te dienen en besloten in een stichting hun laatste dagen te
gaan eindigen; Sieske en zijn vrouw begonnen suf en kinds te worden, Sidonie takelde
af en kreeg een nors humeur; en hijzelf was een vroeg-oude, grijze man geworden,
met gebogen rug en stramme benen, die reeds moeite hadden om hem 't heel klein
eindje van het Landjuweel tot aan het herbergje te brengen.
- 't Es ou eigen schuld, knorde Sidonie, als hij daarover klaagde, - woarom 'n loat-e
mij mee de kinders op 't kastiel nie kome weunen?
- Noeit! was telkens zijn onveranderlijk, bars antwoord.
Dat was het enige wat zij van hem niet verkrijgen kon. Herhaaldelijk reeds,
naarmate haar kinderen groter werden, en Odon zelf, aan jicht en reumatiek lijdend,
steeds groter moeite had om tot bij haar te komen, had zij daar, doch vruchteloos,
op aangedrongen. Hij wilde niet, er was iets in hem, een soort van laatste eergevoel
tegenover zijn naam, zijn stand, en de herinnering aan zijn ouders, dat daar hardnekkig
tegen opkwam. Ook zo, wanneer zij sprak van trouwen en de kinderen wettelijk als
de zijne te erkennen. Nooit! - Zij en de kinderen zouden alles van hem erven, zijn
testament was opgemaakt, maar háár naam en niet de zijne blijven dragen. En evenmin
was hij te spreken over Sidonies herhaald verlangen om tenminste in een deftiger
huis in het dorp te gaan wonen.
- Noch op het Landjuweel, noch in het dorp! hield hij stug vol. - Hier blijf ik
wonen, hier in 't herbergje, en nergens
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anders. Alleen wanneer hij zich ongesteld voelde mocht en móést ze zelfs op 't
Landjuweel verschijnen en er hem gezelschap blijven houden tot hij weer genezen
was.
Maar de kinderen werden volwassen en er diende wel iets voor hen gedaan te
worden. Hun tegenwoordigheid hinderde en ergerde hem, werd een aanleiding tot
stoornis in zijn zelfzuchtige genoegens. Zulma, het meisje, kon hij nog tamelijk goed
uitstaan; bij haar ontwaakte reeds het opwekkend, raadselachtig vrouwelijke dat hem
aantrok; maar aan Sylvain, de jongen, had hij een geheime hekel en voelde, in diens
opkomende jeugd, als 't ware de rivaliteit van de sterkere sekse. Hij alleen wilde daar
steeds man en baas zijn en blijven; en, na enig beraadslagen en aarzelen, werd Sylvain
ter stad naar de Normaalschool gestuurd om er voor onderwijzer opgeleid te worden,
terwijl Zulma, enkele maanden later, een tijdelijk onderkomen bij haar tante vond,
dezelfde tante, Sieskes zuster, waar Sidonie voor 't eerst bevallen was.
En weer vervlogen jaren...
Sieske was dood, zijn vrouw was dood, Sidonie zelf werd een oude, sukkelige
vrouw, en weldra kwam Zulma terug om haar te helpen, terwijl Sylvain ergens heel
ver, in het Walenland, op een dorp, onderwijzer was geworden. En dag aan dag, als
een maniak, kwam Odon steeds in het herbergje zijn borrels drinken en zijn pijpen
roken.
Uren en uren zat hij daar, zonder een woord te spreken, als in stomme, verre
mijmering verdiept. Hij was verwaarloosd en vervallen, ongekamd en ongewassen,
met zwart-vuile nagels en klompen aan in plaats van laarzen. En ook het mooie buiten
was vervallen, de teer-lieve pervenchekleur brokkelde in schilfers van balkons en
ramen, de vijver stond als een moeras vol riet, het onkruid woekerde op de paden,
geen enkel bloempje fleurde nog op 't kaal bordes, en binnen in 't kasteel was 't grauw
en vuil en stofferig en somber, als in een totaal verlaten oord. Er was niets anders
als bediening meer dan een oud, dorps echtpaar, die de ganse dag zich bezig hielden
met hun lucratieve kippenfokkerij; de paarden waren al lang weg en de rijtuigen
stonden in de remise te verroesten en te vermolmen, en of meneer Odon nog wel op
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tijd te eten kreeg was zeer de vraag, want herhaaldelijk reeds had hij in 't herbergje
een boterham met gedroogde worst of kaas gevraagd, die hij dan nurks en grimmig,
met zijn laatste brokkelige tanden in zijn hoek zat op te knauwen.
Maar Sidonie, en ook haar dochter, hadden niet het minste medelijden met hem,
zo'n oude, rijke koppigaard, die het zo goed kon hebben als hij maar wilde en liever
in armoede en vuiligheid zat te vergaan. Een stille haat was langzaam in de beide
vrouwen opgegroeid, vooral bij de jongere, die nooit enige kinderlijke liefde voor
hem had kunnen voelen, en bedektelijk haar moeder tegen hem opstookte. Wat deed
hij wel met al zijn geld, de oude vrek? Was het geen schande dat hij hen dwong in
zo een krot van een herberg te blijven wonen? Was het niet ongehoord dat Sylvain,
zijn zoon, in een vreemd dorp zijn mager brood moest verdienen? Zij was een knappe,
jonge meid geworden, Zulma, met een ernstig, wilskrachtig gezicht en prachtige
donkere ogen, die soms hard onder haar saamgefronste wenkbrauwen konden
schitteren. Zij had iets van het grotere leven gezien en gevoeld, ginds in de stad,
tijdens 't verblijf bij haar tante; en zij ergerde zich ongeduldig over haar gedwongen
bekrompen bestaan, dat doelloos met haar schoonste jaren heensleepte, terwijl zij zo
ruim en zo breed van alles had kunnen genieten.
- Doe hem toch geven, meer en meer, drong zij onophoudend bij haar moeder aan.
- Woar moet 't anders noartoe, al zijn geld en zijn goed, as hij deud es!
- We stoan in zijn testament, verzekerde de moeder.
- Hij kan 't veranderen, vreesde de dochter.
Doch de oude, grimmige tiran gaf maar juist wat hij kwijt wilde zijn, en de geheime
of openlijke wrok van de beide vrouwen scheen in 't geheel geen vat op hem te
hebben.
- Ulder smoel houên, of anders ontirf ik ulder! toornde hij ruw, met een stokslag
op de tafel, wanneer zij hem soms al te vinnig sarden.
En dan zwegen zij bevend, gruwelijk bang dat hij zijn dreigement mocht uitvoeren.
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XXXII
Ruim een maand reeds lag meneer Odon te bed en was Sidonie bij hem op 't kasteel.
Scherp had hij ditmaal onder een aanval van gewrichtsreumatiek geleden. Hij had
gebruld van de pijn, en Sidonie en haar kinderen dachten niet anders dan dat het
einde nabij was. Sylvain was gekomen, maar de oude grimmigaard mocht het niet
weten; en vanachter een gordijn had de zoon onopgemerkt het lijden van zijn vader
bespied. Ook Zulma had zich, zonder dat de oude het wist, op 't Landjuweel genesteld,
en het herbergje stond gesloten. Het was een stille, onderlinge conspiratie om er
ditmaal niet meer weg te gaan. Alleen de dokter lieten zij bij de zieke, en dan nog
nooit alleen; en hun enige grote vrees was de pastoor, die reeds een paar keer geweest
was, maar die de zieke, gelukkig! tot nog toe geweigerd had te ontvangen.
- Hou vol, 'n loat er zèlfs de pàster nie alliene bij, had Sylvain nog eens streng,
vóór zijn vertrek aanbevolen.
En nu bleek het ineens, tot hun diepe ontsteltenis, dat de zo goed als doodgewaande
patiënt langzaam herstelde! De pijn werd minder scherp, er kwam weer leven in zijn
ogen en beweging in zijn stramme ledematen; hij kon weldra iets eten en de nachten
waren rustiger; en eindelijk was hij weer op de been en verklaarde aan Sidonie dat
zij naar huis kon terugkeren.
Zij stonden als verslagen. Een soort van wanhoop greep hen aan bij de gedachte
dat 't ellendig leven nu opnieuw beginnen moest. Maar er was niets aan te doen, zij
hadden te gehoorzamen, en met tranen van wrok en spijt haastte Zulma zich weg
naar de Warande om er alles nog eens op de oude orde te brengen. Wat schrobde en
veegde en dweilde zij nijdig, de mooie Zulma met haar sterke, blote, blanke armen
en
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haar opgeschorte rokken, in het ellendig herbergje dat vuil en slordig lag van zes
weken verlatenheid! Wat beukte en stootte zij 't verwensend alles door elkaar, alsof
ze 't eens voor goed wilde verbrijzelen! Maar al die oude dingen waren sterk en taai,
taai als zijn eigen dom en nutteloos leven; en toen hij eindelijk binnenstrompelde en
steunend op twee stokken in zijn oude leunstoel naast de zwarte haard ineenzakte,
was het haar wanhopig te moede of hij daar weer voor lange, lange, sarrend lange
jaren zijn vaste plek veroverd had. Hij zat er, en hij bleef er zitten, pijprokend in stug
stilzwijgen, de ganse lange middag. Af en toe stil zuchtend zat Sidonie bij een hoop
slonsig verstelwerk aan een tafeltje vóór 't kleingeruite raampje, en Zulma, die 't in
zich voelde koken en het schouwspel niet meer aan kon zien, was naar buiten gevlucht.
Tegen valavond kwam een man, een marskramer, met zijn pak over de schouder
binnen.
- Kijk kijk! Hé-je were geopend dan! riep hij even verbaasd op de drempel van
het portaal stilhoudend.
Hevig schrikte Sidonie op, terwijl zij haar naaiwerk liet vallen.
- Wat es er van ouën dienste, mijne vriend? kwam zij haastig naar de man toe,
druk en heimelijk teken doende dat hij daarvan zwijgen moest.
- Gee mij as 't ou blieft nen dreupel, zei deze verlegen; en enigszins schuchter
groette hij meneer Odon, die verwonderd in zijn hoek had opgekeken.
- Wa zei die man doar van weer openen? vroeg dadelijk Odon, nadat de marskramer
vertrokken was.
- Och! niets! Hij 'n wee hij nie wat dat hij zegt! antwoordde Sidonie ietwat korzel.
- Hè-je gulder meschien d'hirbirge gesloten, binst da 'k ziek was? vorste Odon; en
nijdig glinsterden zijn ogen.
- Moar nien nien, zij-je zot dan! Zulma bleef hier ommers, mee 't jongste meiske
van Seynoave, loog vrijpostig Sidonie. Odon zei niets meer. Grimmig staarden zijn
leepogen door de kleine ruitjes naar buiten, waar in de grijze voorjaarsschemering
een hoge, holle, toenemende wind opstak. De nauwelijks bottende kruinen van de
populieren werden wild
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heen en weer gezwiept, en in de modderplassen van de landweg glom vaal de
weerkaatsing van een chaotische hemel, met een dof-oranje glansstreep van
zonsondergang in 't westen.
- 'k Geleuve dat 't ne wilde nacht zal worden, zei Sidonie, even naar buiten starend.
Hij gaf daar geen antwoord op. Zijn stuurse ogen gluurden strak in 't schemerlicht,
de dunne lippen van zijn tandeloze mond sloten zich op elkaar en scherp puntte zijn
neus naar de grijze kinneharen van zijn baard.
- Schijnk mij nog nen dreupel en vul mijn puipe, beval hij na een lange, stugge
poos.
't Werd donker; Zulma kwam binnen, nam de hanglamp af en stak die zwijgend,
op een glimmend, groen tafeltje, met gefronste wenkbrauwen, aan. Het vlammetje
verlichtte fantastisch, in schel-dansende gloedvegen en donker-wemelende
schaduwvlekken, haar mooi en energiek gezicht. Iets droevigroods glom in de ogen,
als stonden zij vol bloedtranen, en over de weelderige zwarte haren liepen rosse
glanzingen van vuur. De fijne, onnatuurlijk rode lippen waren strak op elkaar gesloten.
Even leek zij op zichzelf niet meer. Maar zij nam de lamp, die een ogenblik walmde,
in haar beide handen op, en hing die op haar vaste plaats; en toen leek zij weer heel
gewoon op Zulma, op de stroeve, flinke, knappe Zulma, die vluchtig, met een
strak-koude blik, haar vader in zijn leunstoel aankeek. Zij liep naar buiten, sloot de
luiken, kwam weer binnen en ging zwijgend, over een kous, die zij maasde, gebogen,
half met de rug naar hem toe, aan het werktafeltje, vlak tegenover haar moeder zitten.
Om zeven uur galmde, nu eens dof en dan weer helder, als bij vlagen, in de holle
windlucht heen en weer gedragen, de etensbel op het kasteel.
Met een zucht legden moeder en dochter hun verstelwerk neer en keken hem aan.
- 'k Blijf hier eten, zei hij kortaf, als op een rechtstreeks gestelde vraag. - Kook
mij 'n koppel eiers en geef mij nen boterham.
Zonder een woord stond Zulma op en kwam naar de haard toe. Hij schoof een
weinig op om plaats voor haar te maken.
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Vlug haalde zij de mulle witte as weg, lei sprokkelhout en blokken op elkaar en blies
het vuurtje aan. De zwarte ketel werd gevuld met water en er overheen gehangen.
Vrolijk, likkend en dansend, sissend en stomend, juichend als 't ware, laaiden de
rode vlammetjes op. Het kraakte en knetterde lustig in de zwarte haard, sprankels
vlogen langs de roetmuur in de schoorsteen op, en af en toe sloeg de wind van boven
wild naar binnen, het vuur plat openspreidend, met wegstuivende as en hevig
gloeiende karbonkels.
Weldra kookte het water en waren de eieren klaar. Zulma dekte 't kleine tafeltje
met een rood-en-wit geruit servet en sneed twee witte boterhammen op een bord.
Een groot glas bier haalde zij vers uit de kelder.
Toen hij gegeten had ontstak hij een sigaar en soesde weldra weg in slaap. Het
vuur warmde zijn uitgestrekte benen en de gedrochtelijke, grote schaduw van zijn
scheef over de armstoel weggezonken lichaam danste spookachtig langs de wanden
op en neer. Zijn gore deukhoed zakte op zijn voorhoofd, en de sigaar, half opgerookt
en uitgedoofd, hing dwars, als een kort, bruin stokje, over zijn groezelige, grijze
baard. Moeder en dochter keken elkander aan.
- Hij 'n goa hij noar huis nie keunen, vreesde fluisterend de moeder.
- Hij 'n moet 't moar weten! antwoordde Zulma meedogenloos kortaf, de tafel
opruimend.
Zij zwegen beiden om naar het loeien van de wind te luisteren.
't Geweld scheen toe te nemen, het was de hoge, holle lentewind in stormachtige
luchten.
Als met volle, bolle wangen kwam hij uit het donker zuiden aangeblazen,
schuddend door de forse kruinen, zoevend over de wijdte van de vlakten,
klotseschuimend in de wateren, hortend, beukend, stotend hier en daar, met verre,
donderende na-echo's, als van dof kanongebulder. De ganse hemel was ermee vervuld,
't was als een somber reuzenkoor van diepe bastonen, dat onzichtbaar door de hoge
luchten stormde. Soms was er even een korte verpozing, maar dadelijk daarop brak
het weer los, met verdubbelde furie.
- Zoedt er moane zijn van den oavond? twijfelde Sidonie.
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Sprakeloos haalde Zulma met een korte schok haar schouders op. Zij wist het niet,
en de moeder nam haar bril en ging bij de schoorsteen in de almanak kijken.
- Joa 't, halve moane, moar 't zal tóch donker zijn, zei ze. En weer ging zij, traag
sleepvoetend, bij haar verstelwerk zitten. Zulma, met opruimen en omwassen klaar,
nam ook haar plaats in aan de overkant van 't tafeltje.
- Goa-je gij niets eten, moeder? vroeg ze.
- Nien ik, 'k 'n hé gien goeste, antwoordde Sidonie.
- Ik euk niet, bromde Zulma, wenkbrauwfronsend met haar naalden wrikkelend.
Er was een lange stilte, waarin zij niets meer hoorden dan het trage tiktak van de
horloge en het loeien van de wind. Toen kwam daar van lieverlede, in onregelmatig,
hortend tempo, een derde geluid bij: het snurken van meneer Odon. De beide vrouwen
keken naar hem om. Hij blies en snurkte, het grijze hoofd met zwarte deukhoed diep
over de borst gebogen. Zij zagen slechts zijn rode konen en 't kort eindje sigaar, dat,
tussen zijn lippen gekneld, over zijn vuilgrijze baard scheef op en neer ging. Eensklaps
viel het eruit en rolde over de rode vloer, terwijl zijn lippen even zoekendsmakkend
heen en weer bewogen. Zijn snurken hield op, hij lichtte zwak het hoofd en opende
half zijn ogen, die zich even op de beide vrouwen gingen vestigen.
- Wa... wa scheelt er dan? bromde hij met dikke tong, uit zijn humeur.
- Niets,... niets,... zei de moeder gedwee. Zulma, in haar breiwerk verdiept,
wrikkelde steeds vlug de naalden door elkaar, zonder op te kijken.
- Hoe loat es 't? vroeg hij kort, eensklaps goed helder wakker.
Het was de klok die antwoordde. Zij sloeg tien duidelijke, trage slagen, en,
daarbuiten, in de stormnacht, antwoordde 't klokketorentje van het kasteel met
wegwaaiende zilverklank.
Kreunend van de inspanning richtte Odon zich met zijn krukkestokjes op.
- Goa-je sloapen? vroeg Sidonie.
- Joa ik, knorde hij.
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- Willen we mee goan? 't Woait hard.
- Nie g'.
Met een nijdige schuinblik tot Zulma, die nauwelijks had goên nacht gewenst en
opgekeken, strompelde hij naar de deur.
Sidonie was hem al voor.
- Zoe-j' hier nie beter blijven, of willen we tòch moar mee ou meegoan, heur ne
kier hoe dat 't woait! aarzelde zij, de deurknop in de hand.
- Nie g' zeg ik! riep hij, eensklaps haar nijdig wegduwend en zelf de deur
openrukkend.
Een vlaag woei uit 't holdonkere van de buldernacht naar binnen, die de achterdeur
ruw dichtklapte en de hoog walmende lamp bijna uitblies. Odon greep vloekend naar
zijn hoed, worstelend met zijn krukken door 't portaal en zwenkte heen, door de
orkaan gestuwd. Sidonie, in 't geklapper van haar rokken met de beide handen aan
de deurpost vastgeklemd, zag hem vagelijk onder de loeiende bomen verdwijnen.
- Ala toe, moeder, kom binnen en doe de deure toe, 't es hier koud! klonk Zulma's
norse stem uit de gelagkamer.
- Joa, seffens zie, seffens, antwoordde de moeder, in de donkere stormnacht Odon
na-reikhalzend.
Zij wou nog even blijven, maar een zo geweldige ruk kwam op haar afgestormd,
dat zij letterlijk werd weggezweept, terwijl de portaaldeur dreunend op haar
dichtvloog.
- Och Hiere! Och Hiere! Hoe moet-ie hij thuis geroaken! huiverde zij, met grote
angstogen.
- Bah! onkruid 'n vergoa niet, was Zulma's ruw antwoord.
- Toe, moeder, loat ons nou euk goan sloapen.
- Zwijg ne kier! zwijg ne kier! riep eensklaps dringend Sidonie, roerloos, in
gespannen luisterende houding, midden op de vloer.
Ze stonden even stil en roerloos allebei, maar hoorden niets dan 't huilen van de
wind in het nachtdonker.
- 't Es de wind, wa zoe 't euk anders zijn! bromde Zulma. De moeder, gerustgesteld,
ging langzaam naar de uitgebrande haard en schoof Odons leunstoel opzij. Haar
weifelende hand reikte even naar 't wijwatervat in de schoorsteen en bede-
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prevelend maakte zij haar kruis, terwijl Zulma wachtend bij de lamp stond, klaar om
uit te doven. En juist op dat ogenblik hoorden zij 't plotseling alle twee,
ijzingwekkend-duidelijk: een gebrulde noodkreet in de stormnacht, een lange
schreeuw, als van een beest, dat sterft.
- Zie-je wel! gilde Sidonie. - 'k Hoa 't g'heurd! 't Es Odon! Kom mee! Hij ligt in
't woater! Hij versmeurt!
En woest holde ze naar de deur.
Doch Zulma was haar reeds voor, de weg versperrend:
- Moeder, zij-je zot! Wa goa-je doen!
- Hem helpen! Hij versmeurt! Hij stirft! gilde de moeder, aan de deurkruk wringend.
- Ge 'n meug nie, moeder! 'k 'n Wil 't niet! schreeuwde Zulma, met
donker-fonkelende ogen.
- 'k Moete! 'k moete! 't Es mijne man! 't Es ou voader! ou eigen voader!
Een wilde worsteling greep plaats, Sidonie sloeg en rukte, schreeuwde om hulp,
raasde, vloekte, krabde en klauwde en verwenste; maar de dochter was de taaiste en
de sterkste; zonder een woord, stug-wilskrachtig, met de op elkaar geklemde tanden
hield zij uit alle kracht haar moeder in bedwang, tot deze eindelijk machteloos huilend
en snikkend vóór de wreed gesloten deur ineenzakte.
Zulma nam haar in haar stevige armen op, kneep in 't voorbijgaan met een korte
draai het licht uit, droeg haar, langs het smalle zoldertrapje, boven op haar kamertje.
Hard en stug fonkelden in de duisternis haar mooie, zwarte ogen; strak bleven
haar felrode lippen op elkaar geklemd; schijnbaar ongevoelig hoorde zij 't wanhopig,
huilend klagen van haar oude moeder, door het reuzenkoor van de orkaan daarbuiten
overstemd...
's Anderendaags ochtends vroeg werd het lijk van meneer Odon uit de diepe sloot
om Seynaeves hoeve opgehaald...
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XXXIII
Na de begrafenis, toen de dorpsnotaris 't testament had voorgelezen, waarbij Sidonie
en haar twee kinderen alles erfden, kwamen zij, na zijn vertrek, met hun drieën, hun
eigendom in bezit nemen. Nu was de Warande wel voor goed en voor altijd gesloten,
en Sylvain, die ook reeds zijn ontslag als onderwijzer ingezonden had, ontving als
een nieuwe leenheer de welkomstgroeten en gelukwensen van zijn onderdanen. Het
dienstechtpaar overhandigde hem al de sleutels en hij ging er dadelijk mee in de
kamers en vertrekken rond, terwijl zijn moeder en Zulma, van hun kant, allerlei
begonnen te beredderen.
Evenals Zulma was Sylvain groot en fors opgegroeid, een donker type met sterk
geaccentueerde gelaatstrekken. Hij had een mooi, blank voorhoofd, sierlijke
wenkbrauwen, koeldonkere ogen, een fijne rechte neus en een prachtige, volle, zwarte,
waaiervormige baard. De manier waarop hij zijn lippen kon dichtknijpen deed hem
op zijn vader lijken, en hij werd reeds zwaarlijvig, fiks en bijna achterover recht van
houding, met statig vooruitstekende buik.
Hij ging, en keek, en voelde, en keurde, met ernstig saamgetrokken wenkbrauwen,
gewichtig als een burgemeester op inspectiebezoek. Hij koos alvast zijn kamers uit
- de mooiste van het Landjuweel - maar liet er niets van merken, toen Zulma en zijn
moeder hem daar in zijn heimelijke schikkingen kwamen verrassen. Zwijgend ging
hij verder, naar het vroeger studeervertrek van meneer Dudemaine, alwaar hij zich,
als in heiligdom, even opsloot. Ook dit zou zijn kamer worden, waar de vrouwen
zelfs geen toegang moesten hebben. Hij keek naar de wanden vol boekenkasten, nam
enkele delen in de hand, doorbladerde ze vluchtig, zette ze weer op hun plaats. Hij
opende de grote lessenaar, doorsnuf-
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felde stapels papieren, de bergen documenten en artikels van de Genèse Universelle.
Een stille grijnslach van misprijzen zweefde om zijn lippen. Hij schoof de rommel
in een hoek, putte dieper, haalde een kistje sigaren, en nog een, en nóg een, te
voorschijn. Hij opende die één voor één, onderzocht de inhoud met de grootste
aandacht, maakte eindelijk, na gewichtige aarzeling, zijn keuze, en stak op. De lichte
blauwe rook steeg als een fijne wierook om zijn mooie, zwarte baard. Hij kneep de
ogen dicht, haalde de sigaar uit zijn mond, zwaaide die, even fijnproeverig snuivend,
onder zijn neus heen en weer. Toen vond hij ook meneer Dudemaines oud geldkistje,
waar Odon destijds zo vaak uit graaide. Verwonderd keek hij op; er lag nogal wat
in; bankjes, goud en zilver. Hij keek eens vluchtig naar de deur, of hij daar ook soms
iemand hoorde; en kalmpjes dan, de sigaar weer in de mond, de ogen half geknepen
voor de hinderende rook, ledigde hij zorgvuldig de inhoud van het kistje in zijn
zakken en deed de lessenaar weer op slot.
Toen ging hij naar een van de heldere ramen, die uitzicht hadden op het prachtig
park en trok het open, en bleef er een lange poos staan, als in verrukte contemplatie.
De lieve lente was nog eens over het Landjuweel geboren. Het nieuwe leven
jubelde te allen kante uit, als iets ontembaars, dat er altijd was geweest en nu ook
weer eensklaps moest en wilde komen. Het kwam, het was er; lichtgroene vegen
lagen over de zolang dorre heesters, de oude lariksen staken hoog hun fijne, fiere
kanten mouwen tegen de teerblauwe hemel uit, het gras was tintelend vol witte en
gele bloemesterretjes, de vogels kweelden en de vissen speelden, en in Sylvains
gemoed juichte een hete geestdrift op, een zwoel verlangen naar bezitten en ook
eindelijk genieten, van alles wat hij tot nog toe had moeten derven. Zijn ogen
glinsterden, als van een roofvogel, die ten slotte toch zijn langbeloerde prooi zal in
de klauwen grijpen; zijn adem joeg, zijn gestalte helde achterover en zijn buik bolde
naar voren, als een pantser van genoegen en bevrediging... Genieten! genieten! Het
mooie leven, het volle leven zou hij, naar zijn eigen zin, hier op zijn beurt genieten!
Wee hun die hem nog in de weg zouden durven staan! Hij zou ze verbrijzelen, ver-
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nietigen! Zijn zin, en geen ander, zou als wet hier gelden. Zulma was sterk, maar
tegen hem kon ze niet op. Ook zij zou moeten buigen. Genoeg had hij, door anderen
achterafgezet, geleden. Thans was zijn beurt gekomen.
Een tik klonk op de deur, die hem even uit zijn genotvolle bespiegeling deed
opschrikken.
- Wie es er doar? riep hij bars.
- Ikke; hè-je gij de sleuters van de wijnkelder? Woarveuren doe-je gij ou deur op
slot? vroeg Zulma's zure stem.
Hij gaf geen antwoord, maar ging openen.
- Moet g'iets hên? vroeg hij kalm, met geknepen lippen.
- 'n Flassche wijn, w'hên dust, gee mij de sleuter.
- 'n Flassche wijn, herhaalde hij nog kalmer, met matte, bijna klankloze stem.
Witten, of reuën?
Verbaasd, met ronde, boze ogen staarde zij hem aan.
Maar hij stoorde zich in 't minst niet aan haar boosheid en stapte vastberaden naar
de kelder, zich nog even statig omkerend om haar toe te roepen:
- 'k Zal witten èn reuën meebrijngen. Ge keun kiezen.
- Kiezen! kiezen! bromde zij hem woedend na. - Hè-je 't gij hier meschien al alliene
te zeggen!
In de kelder, bij het walmend schijnsel van een vetkaars, nam hij vlug de
verschillende, goedgevulde hokken in ogenschouw. St. Julien 1893, Cantemerle
1893, Léoville 1881, Mouton-Rothschild 1881, Château Yquem, Graves, Sauternes,
Nuits, Pommard, Romanée, las hij in 't voorbijgaan op de beschimmelde etiketjes.
Hij nam een St. Julien en een Graves, en uit 't champagnehok haalde hij ook een half
flesje Pommery et Greno, dat hij in een van de slipzakken van zijn jas verstopte.
- Voilà, zei hij, bovenkomend en de twee flessen aan Zulma, die nors op de drempel
wachtte, overhandigend.
Zonder zich verder met haar te bemoeien, trok hij weer naar de studeerkamer,
draaide de deur op slot en zette 't halfje Pommery op de grote lessenaar neer. Hij
nam een gewoon waterglas, ontkurkte voorzichtig, zodat geen knal ontplofte en
schonk zich in. Hij dronk, langzaam, slurpend, de ogen halftoe, alsof hij met het
heerlijk, prikkelend vocht zich gorgelde. Zuchtend van genoegen smakte hij zijn snor
droog,
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zette 't lege glas neer, vulde 't opnieuw, strekte diep in de la de hand uit naar de
sigarenkistjes, om nu eens een ander merk te proeven.
Iets kwam met een der kistjes mee, een door een touwtje omwonden pakje, dat
aan het spijkertje bleef hangen.
Wenkbrauwfronsend haakte Sylvain het pakje los en keek er naar: fotografieën!
Bovenop, in een zilveren lijstje, een portret van Odon uit vroeger jaren. Lang staarde
Sylvain, in de damp van zijn sigaar, op het konterfeitsel van de man die zijn vader
was geweest en van wie hij zoveel onverschilligheid en zo weinig liefde had
ondervonden. Toen opende hij langzaam het pakje en begon te bladeren.
Een hevig rood kwam op zijn wangen, een schorre kreet van toorn verkropte in
zijn keel. Zijn moeder!... was dat werkelijk zijn moeder die zich tot zulke dingen had
geleend! Vloekend, razend vloog hij op; al de schande van zijn oorsprong steeg hem
als een gloed naar 't hoofd; hij scheurde de gemene dingen aan stukken, bespuwde
en betrapte ze; en met het portret van de schuldige, zijn vader, holde hij naar 't raam
en keilde 't verwensend in de diepte van de vijver.
Hij zag het zilverflikkerend in 't water plonsen en er even weer als een springvis
uit opflitsen. Een ogenblik dreef het, licht als een kaart, over de gladde oppervlakte;
en toen zakte 't langzaam scheef zigzaggend in de afgrond, naar de modderbodem.
- Verdome! kreet hij, met woedende ogen.
En bevend, alsof in dit kasteel, waar reeds zoveel smart en rouw gelegen was, ook
plotseling een vloek van toekomst hém omdreigde, viel hij machteloos in meneer
Dudemaines oude leunstoel neer...

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

615

Het Ezelken
Wat niet vergeten was

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

617

I
Een ver kanonschot dreunde,... en nog een,... en nóg een...
Juffrouw Constance, bevend van ontroering, trok het bovenvenster open, leunde
voorover, keek in 't verschiet van de vlaggende, versierde, feestvierende straat. Meteen
rinkelde de deurbel van het huisje aan de overkant, en koster Craeynest, op zijn
deftigst-best gekleed, geheel in 't zwart, met rond, zwart hoedje, verscheen levendig
op zijn drempel, groette, triomf-wuivend als 't ware, juffrouw Constance aan haar
raam, riep haar in opgewonden geestdrift toe: - Ze komen, iefer Constance! en
verdween met grote, vlugge passen van zijn schrale, ietwat kromme benen door de
menigte, haastig naar de kerk toe.
Op de kerktoren begonnen alle drie de klokken eensklaps feestelijk te luiden.
Juffrouw Constance keerde zich om, liep naar de half open gebleven deur, riep in de
trap:
- Céline! Céline! Zij-je gij doar? Toe, hoast ou, kom boven, ze zillen doar goan
zijn!
Een snel geruis van rokken, met licht wippende, als 't ware naar boven opvliegende
voeten, en nog vóór juffrouw Constance weer bij 't raam was, kwam een heel jong
meisje, haast een kind, hijgend, met rode wangen en glinsterende ogen, in uitgelaten,
ongeduldige blijheid, de kamer binnengehold. Dadelijk was ze naast juffrouw
Constance aan het venster, sterk vooroverleunend, juichend-vragend:
- O! woar zijn ze, iefer Constance! Toe, toe, 't es amoal zwart van 't volk! Toe,
teug ze mij!
- Houd ou 'n beetse stille! Let e-kier op ou respect! De meinschen kijken noar ou
op, wa zoên ze peizen! snauwde juffrouw Constance, met plotse nijdblik en een klem
van toorn, de spontane jubeling van 't kind terug. Maar terstond
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weer milder onder de invloed van de geluksstemming, terwijl het meisje vol
schuchterheid in haar schulpje terugkroop:
- Ze'n zijn doar nog niet, moar ze komen. Hé-je 't kanon nie g'heurd? Ze zijn nou
zeker aan de stoassie, woar da menier den burgemiester zijnen discours afleest. Moar
ze keunen hier toch alle menuten goan zijn.
- Ah, joa joa, zei 't meisje vaag teleurgesteld. En kalmer bleef zij naast juffrouw
Constance op de feestvierende drukte staren.
Het ganse dorpje vlagde en sierde onder de zachtblauwe lentehemel. 't Was een
krioelend-drukke wappering van blauwe en witte en gele en rode vlaggetjes aan alle
huizen, als een levende trilling van geluk en geestdrift over alles heen. Zwarte
mensendrommen stroomden onophoudend door de straat, versmolten zich als 't ware
tot een somber meer onder de bomen van de markt, waar een triomfboog prijkte, die
door een ereweg van kleine sparretjes met golvend-wit bespannen, dwars over 't
kerkhof heen, in het heimelijk halfduister van 't wijd-openstaande kerkportaal
verdween. De hoge zon scheen als een glorie over 't ganse schouwspel, en in de zalig
reine, kalme lucht, zweefden doordringende bloemenaroma's.
Het was de plechtige inhuldiging van de nieuwe pastoor: en die nieuwe pastoor
was Zijn Eerwaarde Désiré Vervaecke, juffer Constances jongere broer.
Juffer Constance gloeide... gloeide van ontroering, van geluk en trots. Dát wat nu
geschiedde was de bekroning van jarenlange zelfopoffering en haar eigen werk. Van
kindsbeen af, na moeders dood, had zij haar broeder opgevoed, grotendeels van haar
geld zijn studies in 't college en in 't seminarie bekostigd; zij was met hem gaan
wonen op het klein, verafgelegen dorp, waar hij voor 't eerst tot onderpastoor werd
benoemd, had hem daar, als een meid, geholpen en gediend, voor hem gezwoegd,
gestreden, en, als een trouwe schutsengel, geduldig gewaakt en gewacht en gehoopt,
tot eindelijk de grootste eerzucht van haar leven: een pastoor in haar familie te bezitten
- aan hem was volbracht. Nu mocht zij rusten en genieten, genieten van zijn eer en
zijn
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geluk, zoals een moeder van de eer en het geluk van haar kind geniet. Sinds dagen
was zij reeds op 't dorp, alleen in de ruime, door haar zorgen opgefriste oude pastorij,
met het heel jong meisje dat zij zich de weelde had veroorloofd te huren en wel vast
van plan was, naar haar eigen begrippen, tot volmaakte dienstmeid op te voeden.
Alles was klaar voor zijn komst, en op die komst en zijn gelukkige verrassing als hij
zou zien hoe alles keurig en kraakzindelijk, met toch zo weinig middelen was
ingericht, verheugde zij zich bij voorbaat als een kind, dat in stilte wonderen heeft
verricht.
Juffrouw Constance was een oude vrijster van reeds bij de veertig. Zij was klein
en schraal en enigszins misvormd van gestalte. Zij had geen schouders, geen borst,
geen heupen, en op haar rug welfde een soort van ronde hoogte, die wel geen bochel
was, maar op een bochel geleek. 't Gezicht was bleek, en smal, en lang, met ingevallen
wangen, omdat zij geen voortanden meer had, behalve nog drie gele, scheve,
buitengewoon lange, op haar onderste kakebeen, die tegen elkaar schenen te kijven
en te willen vechten, terwijl zij, altoos, onder 't spreken, met een soort van
zenuwachtige gezichtsvertrekking, wijd haar lippen van elkaar hield. De ogen, zonder
wenkbrauwen, achter de grote, ouderwetse bril, hadden een fletse uitdrukking, maar
die soms plots, onder een prikkel van toorn, tot nijdvolle kwaadaardigheid kon
opflikkeren; en de dunne, plat naar achter weggestreken haren, bleven zo goed als
onzichtbaar, onder de bijna tot op het smalle voorhoofd neergetrokken zwarte
pijpjesmuts met zwarte linten, die ze altijd bedekte.
Céline, het dienstmeisje, was het jongste dochtertje uit het talrijk gezin van de
dorpsblikslager. Juffrouw Constance was wel niet bijzonder ingenomen met haar
keus, maar zij had er geen ander gevonden en rekende op haar strenge tucht om goed
te maken wat er nog aan haperde. Céline was een donker type, met sterk-gezonde
blos en lichamelijk buitengewoon ontwikkeld voor haar jeugdige leeftijd. Zij was
wel reeds een half hoofd langer dan juffrouw Constance, kreeg een zacht zwellende
borst en voorspoedige heupen, en haar donkere, jeugdig lachende ogen hadden een
stralende uitdrukking van levenslustige geestdrift, alsof zij voortdurend
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openbarings-wonderen bijwoonden.
Die hartstocht-uitdrukking van 's meisjes ogen was een bron van grote ergernis
voor juffrouw Constances eigen streng zedige ingetogenheid.
- 'n Kijkt toch zeu wild nie mee ou eugen! bromde zij telkens wanneer Célines
aangezicht als in een stralengloed ontlook. En het jong meisje, van elke schuld
onbewust, gehoorzaamde dadelijk, sloeg schuchter haar blik ten gronde en wist
eigenlijk niet hoe ze zich houden moest. Maar 't duurde slechts een korte poos; bij
de geringste afleiding gingen de wangen weer aan 't gloeien en de donkere ogen weer
aan 't glanzen en aan 't flikkerlachen, alsof er in haar binnenste een vuur van kracht
en passie brandde, dat niet uit te blussen noch te temperen was.
In de woelige straat golfde een groot gedeelte van de menigte nu terug, die in de
reeds stampvolle kerk geen plaats had kunnen vinden. Al degenen, die de plechtige
dienst niet zouden mogen bijwonen, wilden althans de feestelijke intrede zien. In
dichte rijen stonden zij opeengedrongen langs de huizen, alle hoofden naar één
richting, vanwaar de stoet in aantocht was, gekeerd.
Daar kwam hij, heel aan 't verste uiteinde van de lange straat, onder aanhoudend
klokkengegalm en kanongebulder, als een bonte, drukke wemeling, waarin vooreerst
niets duidelijks te onderscheiden viel. Alles versmolt zich in de helle zonneflikkering
en in het rijkkleurig gewapper van de vlaggen; het naderde, en 't was of huizen,
vaandels, wimpels mee-naderden; 't werd eerst tastbaar concreet en reëel, toen men,
als reuzen boven de deinende menigte uit, de boeren op hun paarden zag en de
jubeltonen van de muziek doorheen 't gebimbam van de klokken en 't gedreun van
de kanonnen hoorde galmen, terwijl al duidelijker en al luider, als een zwellende,
ruisende golfslag, in geestdriftig gezwaai van hoeden en petten, de hoezeekreet
opsteeg:
- Vivat onze nieuwe páster! Vivat onze nieuwe páster!
Bleek en trillend van ontroering hield juffrouw Constance zich met beide handen
aan de vensterbank voor 't open raam krampachtig vast.
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- Och Hiere! Och Hiere! Da 'k ik dat toch nog mag beleven! Da 'k ik dat toch nog
mag beleven! kreunde zij onophoudend, de tranen van vóór haar benevelde ogen
wegvegend, om toch goed te kunnen zien. En zij was zó meegesleept, dat zij niet
eens meer waakte over de houding van Céline, die, alle ingetogen zedigheid weer
vergetend, reikhalzend, met vuurrode wangen en hartstochtelijk glinsterende ogen,
half uit het venster hing, haast op het gevaar af neer te storten.
Daar ging de stoet onder hun ramen voorbij! De boeren, twee aan twee op hun
dikke, schichtig-schuwe paarden, hadden zwarte kaplaarzen en witte broeken aan,
en wit-en-rode sjerpen - de kleuren van 't kasteel - om hun middel. Talrijk waren zij;
wel honderd. Soms sprong een paard woest hinnikend opzij, tot grote schrik van de
even gillend-uit-elkaar-stuivende menigte. Daarna kwam de muziek. Met afgemeten,
korte passen, de koperinstrumenten in ritmisch maatbeweeg op en neer gaand, de
opgeblazen wangen purperrood, de ogen uitpuilend van inspanning, de speknekken
als vurig rode kussens over de rand van de kragen bultend, speelden de muzikanten
een triomfmars. De grote trommel bomde, de schijven kletterden, de tuba's proestten
alsof ze gingen barsten, de trombones boerden, de klarinetten kermden, en 't fluitje,
dat door een heel klein ventje met een bocheltje bespeeld werd, gilde klaaglijk daar
tussen door om hulp, als een gedrochtelijke dwerg, die door reuzen wordt ter dood
gepijnigd. Het volk liep mee en grinnikte, als altijd wanneer de muziek plechtig
uitging; en dat maakte een kleine onderbreking in de stoet vóór de ‘maagdekenswagen’
die op de muziek volgde, een ruimte als van onbewust-eerbiedige afstand, die al het
mooie en frisse en lieflijke van de bekoorlijke verschijning liet bewonderen.
Al de mooiste meisjes-kinderen van het dorp waren ervoor uitgekozen. Men had
ze gans in 't wit gekleed met hemelsblauwe sjerpen en zij hadden mandjes vol bloemen
op hun knieën, die zij met kleine greepjes, in zacht-sierlijke bewegingen, rechts en
links, als een schat van kleurenpracht en weelde, over de straat uitstrooiden.
- Och Hiere! Och Hiere! kreunde aanhoudend juffrouw
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Constance. En ze kon er geen enkel ander woord aan toevoegen, om haar
overweldigende emotie te uiten. Maar Céline was strak, als door een springveer
bewogen, overeind gerezen, en zij riep, met korte, schorre, snel elkander opvolgende
klanken:
- O! Iefer Constance!... Kijk ne kier: Mietje van de Keere!... En Sietje Laveur!...
En Emma Note!... En Siednie Moagdebeum!... En Evelien van de Wattijne!...
- Zij herkende om de beurt al haar vriendinnetjes en kennisjes, en het was telkens
een emotie om er niet van te bekomen. Haar uitgezette, strakke ogen glinsterden,
haar mond stond half open als om het van ontroering uit te gillen. In sierlijk gewuif
en gewiegel, als een visioen van frisse lente, dreef de virginale-meisjeswagen voorbij;
en daarop volgde een lange, lange optocht van andere vrouwen: de Congregatie van
de Onbevlekte Ontvangenis.
In een dubbele, als 't ware geometrisch afgemeten rij, fiks en stijf, de ogen zedig
neergeslagen, de lippen op elkaar geknepen, de handen biddend in elkaar gevouwen
en het hard-blauw lint der Congregatie met de zilveren medalje over hun
platgedrongen borst, zo liepen zij deftig en statig, de ontelbare oude vrijsters en
kwezels, ter ere van hun nieuwe pastoor. Er was geen enkel knap gezicht onder, het
geheel leek opvallend stug en onbehaaglijk, en er ging ook iets angst-wekkends van
uit, als van een groep verbitterde slachtoffers, aan wie een onbekend en akelig leed
is overkomen. Maar zulk een nare indruk maakte hun lange, stijve stoet voorzeker
niet op juffrouw Constance, die nu ook een aantal pas gemaakte kennissen ontdekte,
en met een halfluide stem van eerbiedige vroomheid opsomde:
- O! Kijk ne kier, iefer Jeannette van den ontvanger,... iefer Marie, van den
notoaris,... ieder Julie en iefer Elodie, van de postmiester... Céline, Céline, toe, kijk
ne kier, es dat iefer Toria Schouwbroeck niet, mee d' iefers Muyshondt? En doarachter
d' iefers Veugeloare? En doarachter iefer Josephine Speekoart, mee iefer Emerance
Verzucht?...
- De lange, lange dubbele rij scheen zonder eind, en 't was of de gezichten al langer
hoe ouder, lelijker, verlepter, griezeliger werden. Er kwamen hoge ruggen, scheve
schouders,
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schele ogen, kreupele benen; en toen zij plots, tegelijk als gehoorzamend aan een
onhoorbaar bevel, halfluid begonnen gebeden te mummelen, klonk het alsof zij al
hun onbekende akeligheid in een somber klaagkoor uitjammerden.
Daarna kwamen de zwarte en witte nonnetjes van 't Armenhuis, met kalme, frisse,
stil-gelukkige gezichten, sereen-verheven in hun zelfbespiegelende godsvrucht over
al het werelds omgevende; en eindelijk de rijtuigen: eerst de twee boerse, ouderwetse
landauers, met de boerse, rode tronies van de dorpsgemeenteraad, en 't laatst van al
de staatsiekoets van het kasteel, waarin de nieuwe Eerwaarde aan de rechterhand
van de baron-burgemeester was gezeten, met tegenover zich, op 't bankje naar de
rug van de paarden toe, de beide wethouders van 't dorp.
De feestklokken bimbamden, de kanonnen dreunden, de muziek speelde, de
vlaggetjes wapperden en het volk juichte; en groetend rechts en links, met zijn steek
in de hand, kwam de nieuwe pastoor, in het aristocratische rijtuig, zijn nieuwe parochie
als 't ware zacht binnengewiegeld. Wat was hij veel jonger dan juffrouw Constance
en wat zag hij er innemend en vriendelijk uit! Hij had jeugdige ogen en blozende
wangen; hij lachte van geluk en blijdschap; hij zag eruit of hij wel iedereen naar zich
had willen toehalen en in zijn armen drukken; en toen hij zijn zuster naast Céline
aan het bovenraam van de pastorij ontdekte, trilde zijn hand jubelend in de hoogte,
als om haar een triomfgroet toe te roepen.
Maar juffrouw Constance zou het wellicht niet gehoord hebben. Juffrouw Constance
zag noch hoorde iets meer, gans meegesleept en overweldigd als zij was door de
triomfale intocht van haar geliefde jongere broeder. Juffrouw Constance schreide,
en zij schreide heviger omdát zij schreide, en de tranen haar het heerlijk schouwspel
van zijn zegepraal benevelden. Zij propte met haar zakdoek op haar ogen; zij klaagde
en jammerde; zij wilde zien en kon niet;... zij zag eerst weer toen het voorbij was,
toen hij onder de triomfboog uitstapte; toen hij, steeds groetend en buigend, met de
steek in de hand, omringd van burgemeester en wethouders, onder 't gejuich van de
menigte het gloriepad tussen de witbehangen sparretjes naar de kerk volgde.
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- Toe, Céline, toe! riep juffer Constance, als 't ware plotseling weer tot het besef van
de werkelijkheid ontwakend;
- toe, hoast ou, hoal mijne kapmantel! We goan te loate komen!
Als verloren liep zij even gejaagd in de kamer heen en weer, terwijl het meisje de
kapmantel haalde; en 't ogenblik daarna waren zij samen op straat, haastig door de
volksdrom naar de kerk toe lopend, waar de koster last gekregen had, tot het bijwonen
van de plechtige eredienst, twee voorplaatsen voor hen te bewaren.
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II
De dorpspastorij was een ouderwets gebouw, maar geriefelijk en gemakkelijk
ingericht, en met heel weinig bediening te bewonen. De vroegere, oude pastoor, die
er gestorven was, hield er maar één meid; en juffrouw Constance had ook dadelijk
ingezien dat zij, met zelf wat mee te helpen, aan een heel jong meisje als Céline ruim
genoeg zou hebben. Er liep een tamelijk brede gang dwars door het huis, van de
zware eiken voordeur naar de lichte glazen tuindeur, die omlijst was door een
eigenaardig kunstwerk van grillig in elkaar gelegde blauwe en oranje ruitjes. Links,
aan de straatkant, was een spreekkamer: vier naakte, witgekalkte muren met een
ronde tafel en vier stoelen, en een modern Christusbeeld in plaats van spiegel op de
schoorsteenrichel. Daarachter, uitkijkend in de tuin, een groter vertrek, salon of
ontvangkamer, ook streng, en koud, en slechts met het striktnodige gemeubileerd.
Rechts van de gang, insgelijks aan de straatkant, de eetkamer, en daarnaast, aan de
tuinkant, de keuken. Dat was alles. Boven, op de enige verdieping, herhaalde zich
precies dezelfde indeling; een gang van voren naar achter, met twee slaapkamers
rechts en twee slaapkamers links.
't Besteden van die kamers had juffrouw Constance wel enig hoofdbreken gekost.
Het kon gebeuren, en het zóú ook gebeuren, dat meneer de pastoor 's nachts bij een
sterfbed werd geroepen. Daarom was het wel wenselijk, dat hij aan de voorkant sliep,
om 't gauw genoeg te horen, wanneer de koster hem bij ontijde kwam wekken. Maar
niet alleen meneer de pastoor, ook juffrouw Constance of de meid diende te horen
als er 's nachts aan de deur geklopt of gebeld werd; en juist daarover was juffrouw
Constance gaan tobben en aarzelde, of zij, dan wel de meid in dat geval zou opendoen.
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Een innig plichtsbewustzijn drong juffrouw Constance 't gevoel op, dat zij, evenals
vroeger, die taak op zich moest blijven nemen. Maar, iets waar juffrouw Constance
sterk behoefte aan had, dat was haar volle nachtelijke rust, en aangezien ze nu toch
een dienstmeid gehuurd had, besloot zij eindelijk, al was het ook niet zonder enig
zelfverwijt en heimelijke tegenzin, voortaan Céline die last op te dragen. Daarom
werd aan 't jong meisje het slaapvertrek boven de spreekkamer aangewezen, terwijl
juffer Constance zelf de rustige achterkamer, boven de keuken, met uitzicht op de
tuin, betrad. Meneer de pastoor sliep boven de eetkamer, en het laatste vertrek, de
ruime logeerkamer boven het salon, werd voor eventuele gasten bewaard.
En zij begonnen hun nieuw leven...
Voor meneer de pastoor was dat leven met één enkel woord, in al zijn heerlijkheid,
te omschrijven: Geluk!
Hij was gelukkig, zo volmaakt gelukkig als een mens op aarde zijn kan; en dat
geluk glansde van binnen naar buiten, als een stralende macht, over zijn ganse wezen
uit. Niet alleen had hij ten volle bereikt wat hij verlangde; hij waardeerde en koesterde
dat bereikte elk ogenblik van de dag, zonder nog één andere toekomstbehoefte dan
de bestendigheid van datzelfde geluk, een bestendigheid die hij in zijn macht gevoelde
en zeker was in zijn bezit te kunnen houden, zolang hij wilde en zolang zijn leven
duurde.
Uit zulk volmaakt geluk kon wel niet anders dan meedelende goedheid en
tevredenheid geboren worden. Hij wás dan ook goed, en mededeelzaam-vriendelijk,
en overal waar hij verscheen: in de kerk, in zijn huis, bij de mensen, bracht hij die
sympathieke atmosfeer van geluk en goedheid met zich mee. Het duurde niet lang
of hij werd op het dorp verafgood. Waar hij over straat liep, kwamen de mensen
soms op hun drempel staan, om het louter genot hem voorbij te zien gaan en een
groet met hem te wisselen. De rijke oude vrijsters zonden hem discrete, maar milde
giften in geld en lekkere dingen; op het kasteel was hij de gast wanneer hij wilde, en
in zijn kerk vierde hij dagelijks stille triomfen, vooral 's zondags, als daar een ganse
bevolking vóór hem neergeknield, of in roerloos-gespannen aandacht naar zijn
sermoen, als naar
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de goddelijke openbaringen van een profeet, te luisteren zat. Voor juffrouw Constance,
in die ogenblikken, was hij als 't ware God-zelf. Zij verweet zich dat gevoel bijna
als een heiligschennende ketterij, maar zij kon het niet helpen, telkens kwam het
weer terug en drong zich aan haar op, taai en sterk als een hartstochtelijke ondeugd.
Zij raakte onder een soort van hypnose zodra hij in zijn schitterende staatsiekleren
op het hoogaltaar verscheen; hij was haar broer niet meer; hij werd een incarnatie
van 't opperste Wezen, in zacht bedwelmende wierookwolken uit de hemel op aarde
neergedaald; en telkens, na een dienst, wanneer zij hem in zijn gewone priesterkleren
weer naar huis zag komen, moest zij er even aan wennen en was het haar een doffe
treurnis hem ook weer als gewoon mens in zijn alledaagse handel en wandel te zien.
Die handel en wandel waren dan ook wel die van een zéér gewoon, gezond,
natuurlijk mens. Zodra meneer de pastoor, met flinke eetlust na het lange
ochtendvasten, van de kerk terugkwam en zijn steek aflei, was het zijn eerste vraag,
terwijl hij, opgeruimd, zijn handen tegen elkaar wreef:
- Hawèl, zusterken, wa krijgen we ten beste, van den noene?
Nooit noemde hij haar anders dan met de streelnaam ‘zusterken’; dat was zo met
hem opgegroeid, van sinds hij spreken kon; en vroeger zei zij ‘broer’, maar na zijn
wijding Désiré, en nu hij pastoor geworden was, had zij ook wel graag een nog
eerbiediger naam willen gebruiken.
- Wat da we van den noene goan eten? herhaalde zij doorgaans voorkomend zijn
vraag, - wel 'n heul mals rosbuufken, of 'n gigotsjen, of 'n kieksken; kijk, 'k hè mijn
beste gedoan om 't scheune te broân...; en niet zelden trok zij hem bezorgd mee naar
de keuken, om er 't rosbuufken, 't gigotsjen of 't kieksken aan zijn goedkeuring te
onderwerpen. Dan glimlachte hij, gelukkig en tevreden, wrijvend in zijn handen,
strelend met zijn ogen de lekkere schotels, die hij weldra zou mogen verorberen.
Céline was daar ook, bezig met poetsen of omwassen, hij groette haar met een
vriendelijk knikje, zei of vroeg haar 't een of 't ander, minzaam, doch zonder
familiariteit, op zijn prestige lettend. Maar Cé-
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line, met haar wilde ogen, die voortdurend openbaringen schenen bij te wonen, kreeg
een kleur als vuur bij 't minste wat hij zei en wist soms niet hoe haar bedeesde en
ongemotiveerde ontreddering te verbergen. Zijn enkele verschijning was telkens een
gebeurtenis waar zij niet overheen geraakte, een wonderlijk mengsel van ontzag
inboezemende bewondering en griezeling, iets om er tevens van te gloeien en te
huiveren. Hij was een man en geen man; hij was een God en geen God; zij vreesde
hem en zij verlangde naar hem; zij durfde haast niet naar hem opkijken wanneer hij
in zijn zwarte priesterkleren vóór haar stond, en meteen stelde zij hem zich als een
gewoon mens, zonder 't prestige van die kleren voor, en voelde dat ze bij dat zicht
als gek zou weggelopen zijn. Soms kreeg ze plots, en zonder enige aanleiding daartoe,
een vurige kleur, terwijl ze roerloos in de keuken op iets stond te peinzen; soms werd
haar gezicht eensklaps bleek en ernstig, alsof ze heel diep in haar binnenste over
zwaarmoedige dingen tobde. Eén keer in de maand, moest ze, op streng bevel van
juffrouw Constance, bij hem te biecht, en dat was iets wat haar tot in 't diepste van
haar ziel ontstelde en het overwinnen van de ontzagvolle angst die hij, ondanks al
zijn goedige en gelukkige vergevingsgezindheid, haar inboezemde, tot een
onmogelijkheid maakte. Na zijn middagmaal nam meneer de pastoor gaarne een
uurtje rust. Bij twijfelachtig weer verkoos hij daarvoor zijn kamer; maar als het warm,
en mooie zon was buiten, en geen hinderlijke wind, ging hij achter in zijn tuin in een
gemakkelijke rietstoel zitten, op het bergje, tegen de hoge, dichte beukenheg, onder
het beschuttend lommer van 't prieeltje, met halfdichte ogen van genoegen en een
lekkere sigaar tussen de lippen.
Vandaaruit overzag hij 't ganse erf en de lichtgeelgekalkte achtergevel van de
pastorij. Zacht golfde een rond grasveld tussen kronkelbleke paden; er was een perkje
met lichtroze rozen bij de stoep, er waren vele donkere sparren en hier en daar ook
andere naaldbomen, die de tuin wel een ietwat kerkhofachtig uitzicht gaven, maar
alle onbescheiden blikken vanwege de buren verhinderden; en aan het linker uiteinde
lag een vrij uitgestrekte moestuin, waar Ivo, een werkman
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uit het dorp, driemaal in de week kwam arbeiden.
Dat uurtje was wel het gelukkigst moment van geheel meneer de pastoors gelukkige
levensdag! De zoete vogeltjes zongen en kweelden om hem heen, de fijne damp van
zijn sigaar omhulde hem als een wierook; hij leunde achterover, opende zijn soutane,
strekte zuchtend zijn benen op een bankje uit en bleef zo dromerig, met halfdichte
ogen, vanuit zijn koel, gezellig hoekje, over het omgevend schouwspel liggen turen.
De keukenramen stonden open, hij zag van ver, door 't gewirwar van de fris-groene
bladeren, iets van de stille omwasdrukte van zijn zuster en Céline bij de aanrecht-bank
en hoorde af en toe 't gedempte geluid van hun kalm gesprek; hij soesde weldra weg
in zachte mijmeringen, zijn ogen vielen helemaal dicht en eindelijk snurkte hij, het
uitsmeulend sigaartje in de neerhangende hand, de armen, slap als kinderarmen,
rechts en links over de leuning van zijn stoel.
Als hij weer wakker werd, had de zon telkens al een flink reisje verder in de blauwe
hemel afgelegd en zaten juffrouw Constance en Céline rustig met hun naai- of
breiwerk vóór de open keukenramen. Ook Ivo, wanneer het zijn dag was, stond reeds
lang te spitten of te harken in de moestuin; en meneer de pastoor schaamde zich wel
een beetje over zijn gelukzalige luiheid naast al dat staag en vlijtig doorwerken van
anderen. Hij wipte op, schudde de as van zijn soutane, zette zijn gezicht in de gewone,
glimlachend-sympathieke, en toch deftige plooi van prestigebewustzijn, en stapte
kalm naar de tuinman toe.
Ivo was een man van om en bij de vijftig, algemeen in het dorp bekend onder de
bijnaam van ‘'t Puipken’, omdat hij zo goed als nooit zonder een pijpje in de mond
gezien werd. Zijn haar, zijn aangezicht, zijn handen en zijn kleren, 't had alles
nagenoeg dezelfde stof- en aardekleur; en zijn altijd dichte mond met dunne lippen
stond scheef-omlaag getrokken, als in een vastgestelde ritmus van voortdurend
diephalen. Hij rookte daarom niet aldoor, maar ook wanneer hij niet rookte, hield
hij nog ‘'t puipken’ in de mond, met de zwartgebrande bak ondersteboven gekeerd,
in een soort hypnotisch door-genieten van de reeds lang vervlogen aroma's.
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Van Ivo, die heel het dorp en in het dorp ieder mens kende, en van tussen zijn aldoor
om het ‘puipken’ heen geklemde lippen, toch nog heel wat van die kennis in zijn
korte, doffe woorden om zich heen wist te verkondigen, vernam meneer de pastoor
wie zo al ziek was in de kom van de gemeente en op de verdere gehuchten, en niet
zelden schikte hij zijn namiddaguitgangen naar gelang van de berichten, die de
tuinman hem dienaangaande meedeelde. Langzaam en deftig lopend, met zijn brevier
in de hand, nu eens lezend, dan weer mijmerend vóór zich uit starend, met de
wijsvinger tussen twee bladen van 't eventjes gesloten boek, zo wandelde hij door
de heerlijke velden, zich koesterend in de zon, begeleid door het gezang van de
vogelen, gegroet met diepe eerbied door de mensen op de akker, als een aangebeden
koning te midden van zijn nederige onderdanen. Zelfs dáár waar de vrolijke ploegers
en zaaiers, en de als grote benden zingende vogels op de vlakke landerijen
neergestreken wiedsters slechts van verre zijn zwarte steek over de zacht wiegende,
zeegroene korenhalmen zagen wandelen, hielden grapjes en gezang instinctmatig
op, en kwam een uitdrukking van schroomvallige ernst op de gezichten. Dat bracht
het prestige van zijn geestelijk kleed overal met zich mee, niettegenstaande al zijn
vriendelijke innemendheid. Hij belichaamde de traditionele macht waarvoor zij allen
vreesden en beefden, al was ook het zalvend gebaar waarmee hij het sterfbed van
een zieke naderde, de lafenis en de troost van ontelbare lijdensdagen. Hijzelf, ondanks
al 't bekoorlijke van zijn gelukkig leven, voelde geen angst voor de dood. Evenals
alle geestelijken, had het dagelijks bijwonen van 't gevreesde uiterste hem de serene
berusting in het onontkoombare gegeven, en met de onverstoorbare glimlach van
zijn aldoor blijgestemd gemoed, sprak hij van het eeuwigdurend geluk des hemels
tot hen die op aarde niets dan beproevingen en smart hadden gekend. Hijzelf was
klaar, altijd klaar voor 't onvermijdelijke uur dat eenmaal komen zou, zoals het voor
zijn voorganger gekomen was; en waar hij zijn eigen aards en ruim geluk zo luttel
achtte, voelden de droevigen der aarde haast geen reden meer, aan het weinige dat
hun nog overbleef zozeer te hechten. Hun tragisch-smachtende ogen volgden, vanuit
het
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somber ziekbed, zijn luchtige aftocht, hun zièl en hun verlangen waren met hem; zij
hadden, in hun stervensuur, de grote, kinderlijk-ijdele illusie: dat het in een ander,
beter leven juist zou zijn zoals hij hun had voorgetoverd, en dat zij daar ook weer,
als een steun van zekerheid en troost, later zijn blijgemoed en vriendelijk gezicht
zouden terugvinden.
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III
Meneer de pastoor was dus volmaakt gelukkig, en ook juffrouw Constance was
geheel gelukkig, en toch,... toch was en bleef er altijd iets in het gemoed van de oude
vrijster, dat haar het vol genieten van een onvoorwaardelijk geluk onmogelijk maakte.
Zij had een tobberige natuur, tobberig over kleine dingen, die grote proporties
aannamen. Dat lag al in haar stem, in de manier waarop ze de gewoonste dingen zei.
Tegenover hem, haar broeder, bleef zij altijd even zacht en nederig, maar de minste
huishoudelijke wederwaardigheid gaf dadelijk aanleiding tot pessimistische
beschouwingen, waarmee zij hem, op een zure toon van overdreven bezwaar, vervelen
kwam. Zij ging alles zeer nauwkeurig na, wilde alles in volmaakte orde hebben, eiste
strenge plichtsbetrachting van haar onderhorigen, zoals ze 't van zichzelf eiste. En
nu eens had ze 't over Ivo, die door zijn aanhoudend pijpenroken te veel tijd verluierde,
en dan weer over Céline, die zij verdacht van achterbaks te snoepen. Ofwel het was
de slager, die te veel botten en te weinig vlees bracht, of nog de kolenhandelaar die
stellig zijn gewicht niet leverde; alle moeilijk op te helderen en in 't reine te brengen
onaangenaamheden, die zij door haar eindeloos erover zeuren nog onaangenamer
maakte en waarop hij, in zijn toegevensgezind-heid van volmaakt gelukkig mens, al
niet veel anders wist te antwoorden dan een schouderophalend - Ach, zou het wel
zo erg zijn? of - Vergist gij u soms niet? - van zijnentwege een toch wel àl te
oppervlakkige en lichtzinnige beschouwing, welke haar ten diepste ergerde, zonder
dat zij 't evenwel dorst te laten blijken.
Een ander punt waar zij streng, scherp streng, méér dan scherp streng op was, dat
was het verkeer tussen mannen en vrouwen. Beslist en duidelijk had ze 't vóór alles
aan Céline
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gezeid: - Geen vrijage, noch binnenshuis, noch buitenshuis, of dadelijk weg! En nu
kwam het haar voor, al was ze 'r nog niet zeker van, dat het met Céline niet zo
helemaal in orde was. Met Céline en... de koster!
Dat was erg, zó erg, dat ze 't haast niet kon noch wilde geloven. De koster, de
eerste kerkbediende, met de meid van meneer de pastoor! En toch vertrouwde ze 't
niet, en vorste heimelijk en spiedde, loerend als een kat op haar prooi.
Door de aard zelf van zijn betrekking kwam en moest de koster vaak komen in de
pastorij. Voor doopsels, huwelijken, berechtingen, lijkdiensten, had hij voortdurend
meneer de pastoor te raadplegen. Het was een magere man met scherpe trekken, die
er nog vrij jong uitzag, ofschoon hij niet bijzonder jong meer was. Zijn lichtblauwe
ogen hadden een franke, levenslustige, bijna vrijpostige blik, een donker snorretje
bekrulde zijn dunne, haast altijd glimlachende bovenlip, en zijn fijne, puntige neus
had iets van een roofvogelsnavel. Hij was ongehuwd en het heette dat hij al jaren op
zoek was naar een vrouw met geld, die hij maar niet scheen te kunnen vinden. Nu
moest hij voorzeker daarvoor bij Céline niet komen; maar juffrouw Constance had
reeds in 't dorp horen fluisteren dat hij, buiten alle huwelijksplannen om, ook niet
ongevoelig was voor de bekoring van het schone geslacht, en 't idee van zo een
liederlijke koster vond zij een gruwel, iets waar ze desnoods met geweld zou helpen
tegen opkomen.
Wát hij eigenlijk bij haar aan huis misdeed, had juffrouw Constance bezwaarlijk
kunnen verklaren. Zijn schuld bestond vooral in haar wantrouwen. Het was de leuke
schittering van zijn ogen, de glimlach van zijn lippen, de vleierige manier waarop
hij de dingen kon zeggen. Hij nam volstrekt geen bijzondere notitie van Céline;
integendeel: 't leek of hij voornamelijk op het gesprek en het gezelschap van juffrouw
Constance zelf gesteld was. Dáárvoor alleen scheen hij zo dikwijls naar de pastorij
te komen en er telkens zo lang mogelijk te blijven. Maar juffrouw Constance
beschouwde dat enkel als een sluwe fopperij, en 't maakte haar inwendig nog nijdiger
op hem. En eigenlijk lag de grond van haar verdenken en wantrouwen in de geheime
opstokerij van een zekere juffrouw Toria Schouwbroeck, een oude vrijster en
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dorpskwezel, die van lieverlede juffrouw Constances trouwe huisvriendin geworden
was.
Juffrouw Victoria Schouwbroeck was altijd, zover men zich op 't dorp herinnerde,
een vaste en intieme bezoekster van de pastorij geweest. Het kon haar minder schelen
wie er als pastoor woonde, 't was de pastorij zelf, en het innerlijk leven van de pastorij,
waar zij behoefte voelde dagelijks zich in te dringen.
Juffrouw Toria Schouwbroeck, rijke oude vrijster en daardoor ontzag inboezemend,
voerde in haar schild hetzelfde wapen als juffrouw Constance: Oorlog aan de liefde!
Zij deed het op een nog uitgebreider schaal, en was nóg vinniger en scherper in de
toepassing van haar beginsel, dan de zuster van de nieuwe pastoor. Bij haar geen
genade, voor mens noch dier! Haar systeem was dat van de geheelonthouding, zonder
verzachtende omstandigheden. Haar bediening - een meid en een tuinman - waren
van een leeftijd, waarop men doorgaans aan de liefde niet meer denkt. Zij was verzot
op beesten, en op de binnenplaats van haar deftig renteniershuis had zij een
prachtvollère laten bouwen, die vol zat met óf gecastreerde óf uitsluitend vrouwelijke
vertegenwoordigers van de verschillende soorten. Zij hield kippen, maar geen haan,
met dien gevolge dat de hennen zelf aan 't kraaien gingen, tot er weldra een haan uit
de buurt met klapperende vleugels en victorieus gekraai over de omheiningsmuur
gefladderd kwam, waar hij dan ook onmiddellijk, nog vóór hij de tijd had te zondigen,
op meedogenloos bevel van juffrouw Toria, door de oude tuinman neergeschoten
werd. Haar gecastreerde poes, die zich ganse dagen met geknepen ogen in de zon of
bij de kachel zat te koesteren, was een wonder van mollige luiheid en vetheid, en de
enige smet van geheel juffrouw Toria's deftig en fatsoenlijk leven was haar hondje,
Mirza, de blanke, schaapvachtige Mirza met haar chocoladeneus en leepse ogen, die
eens, in een onbewaakt ogenblik, midden op de straat, met een gemene hond... O
juffrouw Toria mocht er niet aan denken of zij moest er steeds weer om razen en om
huilen... het had haar liefde voor het hondje op een ontzettend harde proef gesteld;
de meid, die door haar schandelijke nalatigheid de schuld van het gebeurde
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was, werd er op staande voet voor weggezonden, en zes weken later werden Mirza's
kleintjes - juffrouw Toria had ze niet eens willen zien - in de mestput verdronken.
Juffrouw Toria Schouwbroeck was een forsgebouwde vrouw, met donker,
nauwelijks hier en daar grijs-spikkelend haar, dat zij trouwens zorgvuldig bijkleurde,
en had grote, grove, zwarte ogen. Die ogen schenen als 't ware een voortdurende,
kwaadaardige verbazing uit te drukken, en 't was ook of haar doorgaans halfopen
mond met de dik-vlezige, bleke lippen, onophoudend schorre oo-klanken van
ontsteltenis of verontwaardiging uit moest stoten. De stem had dan ook werkelijk
een onaangenaam lage, holle, kijverige klank, en in zover waren juffrouw Constance
en juffrouw Toria volkomen aan elkaar gewaagd, dat ze allebei, zwaarmoedig en
zwaartillend, de geringste bijzonderheden van hun saai, kleindorps leven, tot
gewichtige gebeurtenissen wisten op te blazen.
Juffrouw Toria Schouwbroeck was doodeenvoudig op de koster boos, omdat hij,
althans volgens haar beweren, had getracht aan 't nichtje van een van haar vroegere
meiden 't hof te maken. Sinds die dag was hij door haar als verleider gebrandmerkt,
en had zij alles erop aangelegd om hem in ongenade van de vroegere, oude pastoor
te doen vallen. Dit was haar niet mogen gelukken, maar nu hoopte zij wel door
tussenkomst van juffrouw Constance, bij de nieuwe pastoor beter haar doel te
bereiken.
Doch de kosterskwestie was slechts één van de menigvuldige hartstochtuitingen
van juffrouw Toria's vreemd-ingewikkeld, stokerig gemoed. Zij had nog heel wat
andere dingen in de zin; eigenaardige plannen, zonderlinge verdenkingen,
speur-zinnige vondsten, een ganse verwarde rommel van allerlei vage akeligheden,
die, in half uitgedrukte, onbegrijpelijke woorden, met diepe hoo-hoo-zuchten en
donkere ogen-verdraaiingen geuit, juffrouw Constance helemaal van streek en haar
soms letterlijk het hoofd op hol brachten.
- Joa, joa, jonk, da' ge 't al moest weten, wat dat er hier op 't dorp gebeurt!... Joa,
joa, geleuf mij, g'n kent de meinschen hier nog niet, en de goeje leupen d'r dunne!...
zo jammerde en klaagde in 't vage de oude kwezel; en juffrouw Constance kreeg het
er benauwd onder; zij voelde zich de
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prooi van allerlei sluipse, onzichtbare vijanden; het werd in haar een dof-gejaagde
onrust, die haar van lieverlede een angstvol wantrouwen inboezemde, voor al wat
haar omringde. Na zo een halve middag praten met juffrouw Toria kon ze 's nachts
niet slapen en liep ze uren op haar kamer heen en weer; en zelfs overdag had ze geen
rust meer, wilde telkens nog naar juffrouw Toria toe, om zij wist niet wat al vaag en
akelig nieuws alweer te horen, of zij ging hier en daar op boodschappen uit in de
winkeltjes van 't dorpje, onder de kwellende behoefte zich met eigen ogen en met
eigen oren vast te overtuigen, dat de heimelijke, griezelige dingen, welke juffrouw
Toria onophoudelijk voorspelde, nog niet voorgevallen waren.
Juffrouw Constance vermoedde het niet, maar van achter de gesloten raampjes
werd zij in de straat scherp nageloerd, en haar belachelijk figuur met het ouderwets
zwart pijpjesmutsje, met het zwart pijpjespelerinekraagje, en de hoogte op haar rug,
die wel geen bochel was, maar op een bochel leek, verwekte bedektelijk de spotlust
van de dorpelingen. Dat heen en weer gedraaf maakte een gekke indruk; en, niemand
wist waar het precies vandaan kwam noch wie haar voor het eerst die spotnaam had
gegeven, maar zij werd weldra in stilte ‘'t Ezelken’ genoemd: een ezelken dat nooit
en nergens rust had, schertsten de mensen en aldoor heen en weer moest jakkeren,
heel de lange dag met zijn zakje op de rug.
Céline had het uitgeproest, toen ze voor 't eerst dat hoorde; en weldra kon ze
juffrouw Constance niet meer in of uit zien gaan, zonder dat haar wilde ogen van
inwendig-dolle pret begonnen te flikkeren. Trouwens, ook in het dorp meende
juffrouw Constance al spoedig iets ongewoons en eigenaardigs in de bejegening van
de mensen op te merken. Er straalde een grappige uitdrukking op de gezichten, men
keek haar leuk-glimlachend aan, de lui schenen aldoor een heimelijke pret te hebben,
waar juffrouw Constance niets van begreep en die haar ten zeerste verontrustte. Wat
was er toch voor vreemds aan haar? En thuis gekomen deed zij Céline haar van alle
kanten bekijken, of er soms iets aan haar kleren niet in orde was. Maar Céline zelf
had die vage, ergerlijke glim-
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lach op de lippen, terwijl zij toch beweerde dat er niets buitengewoons aan haar
meesteres te merken was; en ook het stoïcijns gezicht van ‘'t Puipken’ scheen in
zichzelf te grinniken, wanneer juffrouw Constance hem bij toeval in de tuin iets
vragen kwam.
Juffrouw Constance werd er akelig onder. Zou dat wellicht het onverwacht begin
zijn van hetgeen juffrouw Toria aldoor voorspelde? En weer liep 't angstig ‘Ezelken’
naar juffrouw Toria, die haar, als troost, steeds vager en steeds akeliger dingen
mededeelde.

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

638

IV
De eerste zomer was verlopen en de winter naderde. Het dagelijks leven ging stil
zijn gang, met steeds herhaalde, kleine gebeurtenisjes. Meneer de pastoor was om
de beurt bij al zijn collega's uit de omliggende dorpen ten eten geweest, en zelf had
hij ze allen eenmaal op een groot diner onthaald, dat best was afgelopen. Meneer de
baron van 't kasteel had mooi en overvloedig veel wild gezonden, juffrouw Constance
was met Céline naar de stad geweest om vis, en uit juffrouw Toria's broeikas waren
de heerlijkste druiven gekomen. De wijnkelder van meneer de pastoor was nog wat
jong; toch had hij reeds een Léoville-Poyferré en een Pomard kunnen schenken,
waarbij die heren geglunderd hadden.
Juffrouw Constance wist eigenlijk niet wat ze wel van zo'n priesterfeestmaal
denken moest. Feitelijk hield zij er niet van. Zij had haar uiterste best gedaan om het
hun goed te geven en was daar ook volkomen in geslaagd, maar zij kon het niet
helpen, zij hield toch meer van geestelijken in 't prestige van hun ambt, dan van
geestelijken als gewoon wereldse mensen, om een feestdis. Het leken, behalve in de
kleren, op geen priesters meer, zoals zij daar zaten te eten, te drinken, te roken en te
praten; en waarom, telkens als Céline met een schotel binnenkwam, moesten zij allen
zo doordringend naar haar kijken; en wat mocht meneer Verraert, de oude, deftige
pastoor van Akspoele, toch voor grappigs in 't Latijn gezegd hebben, dat hen eensklaps
allen, ook haar broeder, in een proestlach had doen uitbarsten? Zij had het hem niet
durven vragen, maar toch wel begrepen dat het op Céline doelde; en zoiets vond zij
ongepast, niet waardig voor geestelijken.
Het eigenaardigste was, dat ze 't vooral Céline kwalijk had genomen.
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- Wa was dat doar? vroeg zij vinnig, toen het meisje, die er trouwens niets van gesnapt
had, in de keuken terug kwam.
- 'k 'n Weet ik da niet, antwoordde Céline dan ook heel natuurlijk.
- Ge moet op ou respect letten, had de oude vrijster misnoegd gebromd, zonder te
weten waarover zij eigenlijk bromde.
Nu waren het de korte dagen en de lange avonden, en de gezelligheid moest
binnenshuis gevonden worden.
Meneer de pastoor leek uiterlijk wel wat veranderd, na die lange zomer van goed
leven en volmaakt geluk. Hij was merkelijk zwaarder geworden, een beetje vollijvig
zelfs en zijn ronde wangen kregen een kleur als van heerlijke wijn. Hij klaagde dan
ook af en toe dat hij té zwaarlijvig werd en dat het slechte weer hem hinderde om
veel te wandelen. Hij had soms last van duizelingen, zei hij, en kon ook 's nachts
niet te best slapen.
- Zoên 't gien fleiwten zijn? vreesde juffrouw Constance bezorgd. En zij deed ook
nog meer haar best om lekkere schoteltjes voor hem klaar te maken. Zijn eetlust
echter was uitstekend; daar had hij geen klagen over. Ach, 't zou vanzelf wel beteren
met de schone dagen, meende hij.
Over Céline was juffrouw Constance tevreden en niet tevreden. Zij leerde goed
koken, werkte flink, was voldoende gehoorzaam en praatte niet tegen; en toch was
en bleef er iets in haar, dat juffrouw Constance niet beviel, iets in haar uiterlijk, in
haar wildstarende ogen, datzelfde onverklaarbaar wantrouwen inboezemende, dat
haar reeds van 't eerste ogenblik had gehinderd. Ook juffrouw Toria had het
opgemerkt, en er gewichtig met 't Ezelken over gesproken, haar tegen zij wist niet
welke vage gevaren en bezwaren gewaarschuwd. En toch: vanwege de koster,
waarvoor juffrouw Constance in 't begin zo vreesde, scheen dat gevaar niet te zullen
komen. Ondanks al de sluwe aantijgingen van juffrouw Toria, moest het Ezelken
erkennen, dat hij in 't minst geen buitengewone notitie van 't dienstmeisje nam. Hij
keek haar nauwelijks aan, zei haar precies de verschuldigde ‘goên dag’ en ‘goên
avond’, en bemoeide zich verder alleen met
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háár, juffrouw Constance. Zou dat dan alles maar valsheid zijn; en zou hij soms bij
't meisje komen op haar uitgangsdagen, tweemaal in de maand, wanneer zij zogezegd
de ganse middag in haar ouders' huis ging doorbrengen? Maar 't Ezelken was algauw
op informatie uit geweest, en had vernomen dat Céline die middagen wel degelijk
in het huis van haar ouders doorbracht. De koster, daarentegen, was herhaaldelijk,
juist op die middagen dat Céline uit was, naar de pastorij gekomen en er nog langer
dan anders gebleven, zodat juffrouw Constance helemaal de kluts er onder kwijt
raakte. Doch juffrouw Toria hield vol, hardnekkig-stug vol:
- Ge zilt het zien en ondervinden, vroeg of loate, orakelde zij: - 'k Zeg ou dat hij
nie 'n deugt, en komt hij veur ou meissen niet, 't es dat hij veur ou zelve komt.
- Ha moar, iefer Toria, wa peist-e toch! Hoe durft-e da zeggen! kreet het Ezelken
met een plotse kleur als vuur.
- 'k Zegge wat da 'k zegge; wach moar! voorspelde zwaar-wichtig-dreigend de
pessimistische oude kwezel.
Ondertussen was Céline, geheel onbewust en onwetend van wat er over en om
haar heen al gepraat werd, tot een bloem van een meid aan 't opgroeien. Juffrouw
Constance, die haar nog steeds verdacht van achterbaks te snoepen en haar in 't geniep
bewaakte, had het maar eens moeten weten! Uit alle potjes en pannetjes proefde
Céline haar deeltje, van alle fijne schoteltjes wist zij een brokje voor zich te bewaren;
en halfvol van tafel komende wijnflessen, verdampten wel eens tot een derde of nog
minder van hun overgebleven inhoud. Zij was nu volop uitgegroeid, wel anderhalf
hoofd langer dan het Ezelken, zij had een prachtige buste, een hals als room, haar
ogen straalden meer en meer alsof zij onophoudend openbaringen bijwoonde, en als
ze neerzat, was het reeds een echte vrouw met brede schoot, een schoot om kinderen
op te knuffelen. En die bloeiend-gezonde schoonheid was ook iets dat het Ezelken
bepaald hinderde en waaronder zij zelfs onbewust leed, alsof Céline, alleen al door
haar gestalte, daar een plaats innam, die haar in het geheel niet toekwam.
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V
Tegen het einde van de winter werd meneer de pastoor enigszins ongesteld. Hij leed
onder benauwdheden, sliep weinig, verloor zijn eetlust; en zelfs zijn humeur, dat
altijd zo opgewekt en vrolijk was, werd korzelig en chagrijnig. Juffrouw Constance,
zeer ongerust over die onverwachte tegenspoed, die eensklaps hun geluk bedreigde,
verzon tevergeefs allerlei geraffineerde keukenmiddeltjes om hem wat op te fleuren;
hij liep afgetrokken en bekommerd, met gefronste wenkbrauwen, voor haar
toeschietelijke zorgen weg; en toen zij er ten slotte op aandrong om de dokter te laten
komen, werd hij dadelijk heel boos en riep op bitse toon, dat zij hem met rust moest
laten.
Dat duurde zo ettelijke, eindeloze weken; en juffrouw Constance, volkomen
ontredderd, dacht er ernstig over na, heimelijk in de stad monseigneur de bisschop
te gaan raadplegen, toen haar broer, op een ochtend, plotseling als een ander mens
beneden kwam: opgewekt, glimlachend, met frisse wangen en rustige ogen, als een
die na lange, zware, innerlijke strijd, een decisieve en gelukkige oplossing gevonden
heeft. Het wekenlang wanhopig Ezelken wist niet wat haar overkwam; zij kon haar
eigen ogen en oren niet geloven; zij zag hem, helemaal opgefleurd, met lichte,
veerkrachtige stap over de vloer lopen; zij hoorde hem zeggen, hij die sinds dagen
haast niets meer gebruikte, dat hij een razende honger had en iets versterkends wilde
nemen; en hij ging naar de keuken zijn ontbijt bestellen, terloops zelfs met Céline
een grapje makend, wat juffer Constance wel minder gepast vond, maar waarvoor
zij zich echter in haar eigen, overgelukkige heropleving, niet al te zeer ergerde. Al
dagen en dagen had ze, op haar slaapkamer, bij het Lievevrouwebeeld, kaarsjes doen
branden en smeekgebeden voor zijn ge-
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nezing opgezegd; en nu, met tranen van erkentelijkheid in haar ogen, spoedde zij
zich weer naar boven, om nog eens bij de goede moeder neer te knielen en haar voor
de zegenrijke weldaad te bedanken.
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VI
Eerst vreesde zij nog - met welke angst van twijfel en onzekerheid! - dat het slechts
een tijdelijke beterschap zou zijn, maar de dagen en weken verliepen zonder dat hij
iets van de heropgewektheid van zijn gemoed verloor. Integendeel: 't was of iedere
dag hem vrolijker, gelukkiger en gezonder maakte. Niets scheen hem meer te kunnen
deren; de glimlach van zijn fris gelaat was onverstoorbaar; zijn heldere ogen blonken
van levenslust en van genoegen; nooit meer klaagde hij over duizelingen of
benauwdheid; hij kon zo echt gul-ademen van zich-innig-lekker-voelen nu; zijn
eetlust was uitmuntend en zijn slaap als van een roos, zei hij; en ook het Ezelken had
zich echt en volkomen gelukkig gevoeld, als er nu maar weer geen nieuwe oorzaak
van ontstemming en van ergernis in 't midden was gekomen.
't Was nog eens met Céline, dat het haar naar de zin niet ging! Zij had wel geen
bijzondere grieven; 't zou haar niet mogelijk zijn geweest iets bepaald verkeerds te
preciseren; 't lag eerder in het algemeen optreden van de meid, in een zeker air van
aanmatigende vrijheid dat ze zich sinds een tijd scheen te veroorloven, een wel niet
weigeren te gehoorzamen, maar toch een soort van onwil en van stugheid in het
uitvoeren van de bevelen, alsof ze nu opeens in huis rechten had verworven, die zij
vroeger niet bezat. En juist dat air kon het Ezelken niet uitstaan. Herhaaldelijk had
zij er bij haar broer reeds over geklaagd en de vrees geuit dat zij op de duur Céline
toch niet zouden kunnen houden; maar, behalve dat meneer de pastoor nu helemaal
niet in de stemming verkeerde om de dingen van hun schaduwzijde te beschouwen,
scheen hij er speciaal op gesteld in hun huiselijk leven, waar hij zich weer zo goed
en prettig voelde, geen veranderingen te zien komen.
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- Nee nee nee nee, suste hij telkens, met zacht-zalvende gebaren van zijn mollig-witte
hand, het opgewonden Ezelken; - nee nee nee nee, 't es mee amoal watte; loat ons
houên 't geen da w'hên en kontent zijn.
- Joa moar, ze sneukelt1, 't es zeker, 'k ondervind het heule doagen, drong 't Ezelken
gewichtig aan, hopend hem daarmee te bewegen.
Doch 't ging volstrekt niet op. Het scheen meneer de pastoor totaal onverschillig
te laten of Céline al of niet snoepte; en als juffrouw Constance nog verder aandrong,
werd hij ongeduldig en kregel, en verzocht haar, met kwaadaardig gefronste
wenkbrauwen, daar niet verder op door te gaan.
Het Ezelken, innig verbolgen zonder het te durven uiten, ging bij juffrouw Toria
haar leed uitjammeren.
- Wáátte! Wáátte! riep deze, met als 't ware van schrik uitpuilende ogen, bij 't
eerste woord dat 't Ezelken daarover repte. - Ghôôô!... 't 'n Es toch nie meugelijk! 't
'n Es toch gien woar zeker!...
- Joa 't doet 't doet, 't es zeker woar, en 'k 'n mag er nie over spreken of hij moakt
hem kwoad, klaagde 't Ezelken.
- Ghôôô! Ghôôô! zuchtte juffrouw Toria, de handen in elkaar en de ogen ten hemel.
- Wa peist-e? Wa zoê 't zijn? angstigde 't Ezelken.
- Ghôôô!... Ghôôô!... herhaalde slechts aanhoudend juffrouw Toria. En ongetroost,
met vage, akelige schrikbeelden in 't hoofd, keerde juffrouw Constance naar de
pastorij terug.

1

Snoept.
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VII
Juffrouw Constance en Céline waren alleen in de keuken. Het was een warme,
prachtige lentemiddag. De oude vrijster zat ineengedrongen aan een hoek van de
tafel, met haar grote bril op, zwarte kousen te verstellen; het jong meisje, in het helder
licht van de vensters, was bezig met wit goed te strijken. De brandende kachel
benauwde de keuken met broeiende hitte, maar de beide ramen stonden wijd open,
en daarbuiten was 't weelderig schoon van bloeiende fruitbomen, in 't onophoudend
gezang en gekwetter van de vogels. De beide vrouwen spraken niet. Een stug
stilzwijgen van wederzijdse ontstemming scheen te heersen. De oude zat met
zuur-gefronst gezicht halsstarrig en uitsluitend in haar werk verdiept, en in de houding
en bewegingen van de jonge was er iets moedwilligs en uitdagends, alsof zij 't wrokkig
en hardnekkig zwijgen in een hooglopende ruzie had willen doen uitbarsten. In twee,
drie harde, vlugge passen liep zij telkens van de strijkplank naar de kachel, zette met
gedruis haar lauw geworden ijzer op de dofglimmende plaat neer, nam er met de
strijkvod 't warme van het vuur, hield het even tegen haar roodgloeiende wang, kwam
ermee bij 't strijkgoed en begon daar dadelijk te ploffen en te beuken, alsof zij er een
vijand onder platdrukte. Meneer de pastoor was uit, op zijn dagelijkse ronde, en
achter in de tuin was 't Puipken kalm aan 't roken en aan 't spitten...
Een kort geklek in de gang: het welbekend geluid van iets dat aan de voordeur in
de bus werd gestopt.
- De facteur! Goa kijk ne kier wat dat er es, zei 't Ezelken met matte, stroeve stem,
zonder van haar werk op te kijken. Sprakeloos, eveneens zonder een blik op 't Ezelken,
verliet Céline de keuken.
- 't Es al, zei ze kortaf, met een brief terugkomend, die ze
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juffer Constance overhandigde.
Het Ezelken lei haar verstelwerk neer, nam haar bril af, knipoogde naar de omslag.
- Veur mij! zei ze verbaasd, halfluid, in 't geheel niet gewend brieven te ontvangen.
En zij herlas nog eens aandachtig het adres, om er zich van te overtuigen.
Maar 't was wel zo; heel duidelijk stond er, op 't couvert, ofschoon met ietwat
onbedreven hand, geschreven:
Aan
Mejuffrouw Constance Vervaecke
in de Pastorij
te Vannelaar

Met haar schaar sneed het Ezelken de omslag open, haalde er de brief uit, ontvouwde
die, en begon, met haar neus tegen 't papier, langzaam te lezen.
Eensklaps kwam er hevig rood over haar bleke, magere wangen. Zij sloeg het
blaadje om, keek naar het handteken, kuchte, werd nog roder, stond plotseling op en
verliet haastig met de brief de keuken, door Céline, die alvast weer aan haar strijkwerk
was, in stomme verbazing nagekeken.
Ze liep zo vlug als zij maar kon de trappen op, trok naar haar kamer, sloot er zich
op, viel er even, als machteloos van emotie in een leunstoel, hervatte eindelijk, van
meet af aan, haar ontroerende lezing:
Beminde juffrouw Constance.
Ik neem de pen in de hand om u dezen brief te schrijven, die gij zeker van mij niet
zult verwachten, maar die ik niet meer laten kan te schrijven omdat mijn hert en mijn
gemoed er vol van zijn. Ik zal er maar geen doekskes aan doen, ik neem de eerbiedige
vrijheid, beminde jufvrouw Constance, om u te zeggen dat ik u al lang bemin en u
te vragen of dat gij met mij zoudt willen trouwen. Ik heb er lang over gedacht en
gestudeerd eer ik dezen brief dierf schrijven; maar ik dacht in mijzelf wie niet en
riskeert en heeft niet en daarom heb ik niet langer willen wachten. Ik weet wel dat
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gij van de jongste niet meer en zijt en misschien ook aan geen trouwen meer en dacht,
maar ik en ben ook van de jongste niet meer, al zie ik er veel jonger uit dan gij, en
ik heb een goed bestaan zooals gij weet, en ik en twijfel niet als gij wilt toestemmen
dat wij te gaare nog een heel gelukkig leven kunnen hebben. Daarom, beminde
jufvrouw Constance, stel ik al mijne hoop in u dat gij mij een voldoende antwoord
zult geven en eindig ik dezen brief met de pen, maar niet met het hert.
Uwen verkleefden dienaar
Aloïs Craeynest koster
De volle middagzon scheen met een hel-verblindend licht door de twee hoge ramen
in de lichtbehangen kamer van de oude vrijster en zij kreeg het er eensklaps
hijgend-benauwd, alsof zij van bedwelming in elkaar zou zakken. Zij liet de gele
rolgordijnen neer, herademde even in de getemperde klaarte, poogde met inspanning
kalm te blijven en rustig te denken.
Nog nooit was haar zoiets overkomen. Nooit, nooit had iemand haar ten huwelijk
gevraagd, of ook maar enigszins het hof gemaakt. Dat stond zó volkomen en helemaal
buiten haar leven, dat zij er zich zelfs geen ogenblik kon indenken en niet wist of ze
boos dan wel gevleid moest zijn over het aanzoek. Iets wist ze echter helder en zeker:
dat zij er niet op in zou gaan!
Die koster, die Craeynest, hoe was hij op 't idee gekomen en hoe had hij 't haar
durven vragen? Moest hij zich niet schamen, en moest zij zich niet beledigd voelen?
‘Trouwen!’... Samen met een man gaan wonen;... samen en alleen met een man, een
vreemdeling, waarvan men niets afweet; alleen en samen met die man in een huis,
aan tafel, op de slaapkamer...! Weer gloeide 't rood der schaamte als een vuur op de
verteerde wangen van het Ezelken, en zij voelde zich wèl vreselijk beledigd, alsof
die vent haar op de schandelijkste wijze had willen onteren en mishandelen. Tranen
van spijt en gramschap kwamen in haar ogen; voor wie
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aanzag hij haar dan wel, dat hij haar zoiets durfde voorstellen! Maar zij beredeneerde
het geval; hij had toch niet gepoogd haar te bedriegen, te verleiden; hij vroeg haar
ten huwelijk, en het huwelijk was toch een sacrament, dat door de heilige kerk werd
ingezegend. Moest zij dus niet eerder gevleid zijn over zijn aanvraag, al wees ze die
ook van de hand? Alles verwarde in haar troebele geest, de tegenstrij-digste gevoelens
en gewaarwordingen bevochten er elkaar: zij was gevleid en niet gevleid; zij was
boos en niet boos, beledigd en niet beledigd; zij was geheel ontredderd, dát was ze,
in een dringende behoefte aan raad en hulp en steun, om aan zichzelf duidelijk
gemaakt te worden wat nu, als een wilde chaos, haar geschokt gemoed doorwoelde.
En als een sarrende obsessie van kwelling kwam onophoudend in haar geest terug
de onoplosbare vraag: ‘Hoe is hij op 't idee gekomen en waarom heeft hij juist mij
gevraagd?’
Juffrouw Toria!... dat was haar enige hoop en haar toevlucht! Die zou er haar 't
ware van zeggen! Gejaagd, met rode vlekken van emotie in 't gezicht, trok 't Ezelken
haar schoenen aan, zette haar zwarte pijpjesmuts recht, hing haar zwartlakense
kapmantel over de schouders, en daalde, met de brief diep in haar zak verstopt, weer
naar beneden.
- Céline, 'k moe ne kier uit, zei ze met onvaste stem tot het meisje in de keuken;
- as menier de páster thuis komt binst da 'k wig ben, zegt hem da 'k hier binnen 'n
ure zal weer-omme zijn.
- Bon, knikte eenvoudig Céline, zonder op te kijken, met een hard-doffe bons van
het strijkijzer haar bondig-kort antwoord als 't ware bekrachtigend. Toch staarde zij
de oude vrijster bij het heengaan even achterna, blijkbaar over haar ongewoon gedoe
enigszins geïntrigeerd.
Het ‘Ezelken’ was buiten. Ondanks de zonnewarmte in de straat trok zij haastig
de mantelkap over haar muts, in sidderende angst dat de koster haar van de overkant
door zijn ramen zou zien. Als een zwarte kabouter liep zij langs de verblindend witte
muren van de huizen, kleiner en ineenge-drongener dan ooit, met ingetrokken hals
en hoge rug, trippelend met korte, vlugge, struikelende pasjes, alsof zij door een
onzichtbare vijand op de hielen gezeten werd. Zij groette
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nauwelijks de schaarse mensen die zij tegenkwam, hield stug en strak haar fletse
ogen vóór zich op de grond gevestigd, verademde eerst toen zij veilig in de ruime,
koele gang, achter de zware deur van juffrouw Toria's deftig renteniershuis zat
geborgen. Daar nam zij haar kapmantel af, hoorde, met een gevoel van verlichting,
uit de mond van Aamlie, de ouderwetse dienstmeid, dat juffrouw Toria thuis was,
klom, met zuchtende inspanning, de drie arduinen treden naar de binnenvertrekken
op, en werd in de woonkamer van de oude juffrouw, die uitzicht op de tuin had,
binnengelaten.
Juffrouw Toria Schouwbroeck zat alleen bij het raam, met Mirza aan haar voeten,
in haar krantje De godsdienstige week van Vlaanderen te lezen. Mirza sprong nijdig
op en begon even hees en schor te blaffen, maar zweeg dadelijk en kwis-pelstaartte
zodra zij juffer Constance herkende; en juffer Toria lei haar krantje neer en keek
over haar bril, met verheugd, doch ietwat verwonderd gezicht, haar vriendin tegemoet.
- Zeu zeu, 'k ben blije da ge mij ne kier komt bezoeken! groette zij verwelkomend.
- Toch gien zwoarigheid, zeker? voegde zij er dadelijk, met groot-ernstige ogen bij,
de ontsteltenis van het Ezelken bemerkend.
Voor alle antwoord barstte 't Ezelken, plotseling door haar emotie overweldigd,
in hevige tranen los.
- Wel Hiere toch! Wel Hiere toch! Wa schilt er dan! riep juffrouw Toria geschokt,
met grote mond en uitpuilende ogen.
- 't Es van altroassie; 'k ben toch zeudoanig wiemoedig! snikte 't Ezelken, als van
smart ineengekrompen.
Mirza, door de ongewone opwinding van de beide vrouwen aangestoken, begon
weer nijdig hees en schor, als tegen ingebeelde vijanden, te keffen. Juffrouw Toria
stond op, bracht het beest met moeite tot bedaren, kwam bij 't Ezelken en vatte
troostend haar hand, met haar zwaarwichtige alarmstem meelijdend en nieuwsgierig
vragend:
- Alwere kwestie mee Céline? Wil menier de páster heur nòg nie wigzenden?
Maar 't Ezelken schudde ontkennend het hoofd; en, niet in staat door woorden uit
te drukken hoeveel erger het geval
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waarvoor ze kwam nu was, haalde zij met moeite het briefje van de koster uit haar
zak en zuchtte:
- Leest da ne kier, en zeg mij ne kier wat da ge doarvan peist.
Juffrouw Toria had het briefje aangenomen en was er weer bij het raam mee gaan
zitten, terwijl het Ezelken, als vaag zich schuldig voelend, met weke ogen en
gloeiend-gevlekte wangen, bevend in het midden van de kamer overeind bleef staan.
De oude kwezel las, en naarmate zij in haar lezing vorderde kwam er over haar groot
en grof gezicht, dat doorgaans opgezwollen-geel-en-bleek zag onder de zwartgeverfde
haren, als een staag stijgende golf van rode toorn opgloeien, tot zij eindelijk, purper,
met een fonkelblik van haar grote, zwarte ogen, 't briefje uit haar sidderende handen
weglei en dreigend uitkreet:
- O! Die sloeber! Die leulijke, leulijke sloeber! Hèt hij woarachtig toch gedurfd?
't Es veur ou geld! Hij mient da ge rijke zijt! En wat hè je doar op geantwoord?
- Niets, 'k 'n hè 't nog moar pas ontvangen; 't es doarover da 'k ou kome spreken,
beefde 't Ezelken.
- Ge 'n zilt dàt toch niet doen! Ge zijt toch zeker te treffelijk om te treiwen! gilde
de van woede opgewonden kwezel met uitpuilende ogen. En plotseling, als 't ware
door zoveel vermetele brutaliteit verslagen:
- Ge moet het direct aan menier de páster teugen, en hij moet de koster direct uit
zijnen dienst in de kirk ontsloan! zei ze beslist en kort.
Het Ezelken schrikte. Zeer zeker voelde zij zich te treffelijk en te fatsoenlijk om
te trouwen, zoals juffrouw Toria wel veronderstelde, maar de wraakgierige bedreiging
van haar vriendin scheen haar toch overdreven en zij voelde dat zij niet de harde
moed zou hebben zulks te doen. Een ogenblik speet het haar scherp dat zij bij juffer
Toria om raad gekomen was, maar 't was te laat betreurd nu, de oude kwezel zou
haar lang verkropte haat tegen de koster nu wel trachten uit te vieren; en eensklaps
woelde iets in 't diepste van juffer Constances hart: een ontroerd gevoel van
medelijden voor de koster, met het vast, geheim besluit hem bij haar broer niet aan
te klagen en hem ook haar weigering, hoe pal
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en onherroepelijk die was, niet ruw-vijandig, maar op een zachte wijze mee te delen.
Zij stond daar even, aarzelend, niet wetend wat te antwoorden op de barre uitvallen
van de oude kwezel, zodat deze, eindelijk twijfelend of juffer Constance soms niet
van plan was toch op het aanzoek van de koster in te gaan, haast begon te huilen van
verontwaardiging en ook tegen haar in verwijten losbrak. Toen zei het Ezelken,
gedwee en bedaard, dat er in de verste verte zelfs geen kwestie van was dat zij ooit
zou trouwen, en deze stellige verzekering kalmeerde eindelijk juffer Toria, die,
voelend dat zij plotseling te ver was gegaan, minder vinnig op directe wraakneming
tegen de koster aandrong. Alleen schilderde zij hem verder af als een soort satanisch
monster, in staat om de zuiverste zielen ter helle te slepen. Haar grote, zwarte ogen
gingen spalkend open, haar rimpelige handen maakten schrikkende gebaren, haar
diepe, zware stem was vol onzalige voorspellingen van vage rampen, die als
welverdiende straffe Gods op het verdorven mensdom zouden neerstorten. Zij was
ten hoogste opgewonden, gelukkig weer gemengd te zijn in een emotievol geheim,
dat nu voor dagen en dagen de leegheid van haar oude-kwezel-renteniersleven
vervullen kon. Zij onthaalde 't Ezelken op koffie, koekjes en likeurtjes; zij trachtte
haar bij zich te houden de ganse lange middag, praatte ook nog veel en zwaarwichtig
over het onmogelijk langer in de pastorij dulden van Céline en over de onbegrijpelijke
weerzin van meneer de páster om haar weg te zenden; en ten slotte en nog steeds
terugkomend op het nieuw en hartstochtwekkend geval met de koster, liet zij het
Ezelken eerst vertrekken nadat deze stellig had beloofd, haar vriendin trouw op de
hoogte van het verdere beloop van de zaak te houden.
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VIII
De volgende ochtend schreef juffrouw Constance de koster haar weigerend antwoord.
't Was toch niet zo eenvoudig als ze wel had gedacht. Niet dat ze spijt had of aarzelde,
zij had een gruwel van het huwelijk en zou nog liever sterven; maar hoe dat gezegd
zonder hem onverdiend te kwetsen? Wel tienmaal herbegon ze de brief zonder een
bevredigende vorm te vinden, en zij kon niet zonder tranen hem voleinden. 't Mocht
zijn dat hij het op haar geld - het geld dat ze niet eens bezat - gericht had: toch kon
ze 't hem niet kwalijk nemen. Een onbekend, machtig gevoel beheerste volkomen
haar nuchter redeneervermogen; en, werkelijk, was het hem enkel om het geld te
doen geweest, en had ze dat geld bezeten, ze zou het hem misschien gegeven hebben
om de harde weigering van wat hij er nog bij vroeg te verzachten. Zij dacht er even
over na of ze soms in haar brief zou zetten, hoezeer hij zich vergiste indien hij soms
dacht dat ze nog enig vermogen bezat. 't Zou hem althans een troost zijn dit te weten.
Zij trok de reeds gesloten omslag open, hield reeds de natte pen boven 't papier,
aarzelde, beefde, en lei de pen weer neer. Neen,... neen... Zij voelde iets als een
nutteloze zelfvernedering, en als 't ware ook de willekeurige vernieling van een vage
en zachte illusie. Het Ezelken, het half mismaakt en belachelijk Ezelken, met haar
hoge rug en haar zwarte pijpjesmuts, had toch nog te veel vrouwelijke ijdelheid om
zichzelf zo weg te gooien. Wie weet ook of het om haar geld alleen was, dat hij haar
gevraagd had? Zij sloot de brief, de zacht-besliste weigeringsbrief weer dicht, schreef
het adres en ging hem zelf in de bus werpen. 't Was avond, donker-avond toen ze
dat deed. Van gans de dag had zij niet buiten durven komen. Haar angst hem te
ontmoeten was ontzettend, overweldigend. En toch wist ze wel, dat zij hem
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onvermijdelijk en ook binnen zeer korte tijd weer zóú ontmoeten. Dat kon niet anders,
dat lag in de aard van hun gedwongen relaties; en hoe of ze zich onder die fatale
ontmoeting houden zou en wat er zou gebeuren, was iets waaraan het Ezelken niet
denken dorst, zó gruwelijk vervulde 't haar met angst en griezeling.
Hij kwam dan ook, reeds de volgende ochtend, door zijn ambt genoodzaakt, en 't
trof toevallig dat het Ezelken alleen was in de keuken toen hij binnentrad. Meneer
de pastoor was uit en Céline ging juist het gewone glas bier brengen aan 't Puipken,
die achter in de tuin aan 't roken en aan 't spitten was.
De koster zag er ietwat bleekjes uit en zijn heldere ogen hadden niet hun gewone,
jeugdige glans.
- Dag iefer Constance, groette hij mat, terwijl hij aarzelend binnenkwam; en, even
schichtig rondglurend, merkend dat zij alleen was:
- 'k Hè ouën brief ontvangen, zei hij half fluisterend, - 't spijt mij, 't spijt mij doanig,
'k hoa 't anders verwacht, zoe d'r toch gien hope mier zijn da ge nog van gedacht
verandert, iefer Constance?
Zijn stem klonk zacht-strelend en smekend, en hij lei steunend zijn hand op de
tafel, waaraan het Ezelken, gans beneveld en beduusd van ontsteltenis, met rode
vlekken in 't gezicht iets aan 't verscharrelen was. Zij durfde niet eens op te kijken,
zij antwoordde dof, met schor-bevende stem:
- Nien 't, koster, nien 't; 't 'n kan nie mier veranderen. 'k 'n Hè gien gedacht op
treiwen; 'k 'n zal noeit van mijn leven nie treiwen.
- 't Es spijtig, 't es doanig spijtig, herhaalde hij, teleurgesteld. - 'k 'n Kan ik toch
azeu nie alliene blijven leven, dat 'n ès gien leven, en 'k wete zeker da we te goare
gelukkig zoên geweest hên, weeklaagde hij haast.
- Ge zilt er ander en beter genoeg vinden, die goest hên om te treiwen, antwoordde
zij bevend, steeds scharrelend zonder te durven opkijken.
Zij wendde zich plotseling om, liep naar het venster, keek in de tuin waar zij van
ver Céline met 't Puipken zag lachen en praten, uitte daarover haar ergernis, als om
het gesprek af
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te leiden:
- Kijk ze doar weeromme stoan, die wilde bloare, in ploatse van in huis te komen.
't Es verloren gezeid, ge zoedt er wel standvastig moeten achter zitten.
- 't Es jonk zijn, zei hij eenvoudig, zonder daar verder op in te gaan. En dadelijk
weer, met ernstige stem, over de voor hem veel belangrijker zaak:
- Ala, 't 'n es het doar nie aan te doen, iefer Constance, zuchtte hij; - moar ge 'n
meugt het mij toch euk nie kwoa-lijk nemen as ik nou tracht 'n ander vreiwemeins
te vinden, want azeu alliene blijve leven, zie, 'k 'n kàn d'r nie mier tegen, 't es te
doanig triestig.
- Natuurlijk, natuurlijk, 'k 'n zal ik ou da zeker nie kwoalijk nemen, brabbelde 't
ontstelde Ezelken. - Wilt ge 'n gloas bier drijnken, koster? vroeg ze, volslagen
radeloos, weer van de tafel naar het venster dribbelend. En zonder zelfs het
aanvaardend antwoord van de koster te horen, tokkelde zij zo zenuwachtig-driftig
op het raam, dat Céline, haar gezellig praatje met het Puipken in de steek latend,
haastig weer naar huis gelopen kwam.
- Wa moet-e gij doar zeu lank blijve klappen? bromde 't Ezelken toen 't meisje
hijgend binnen was. - Ala toe, goan hoalt de koster in de kelder 'n gloas bier.
Ongevraagd was de koster gaan zitten. Hij haalde zijn pijp uit, stopte die en stak
aan. Van de ondervonden teleurstelling was niets op zijn gezicht meer te merken.
Hij hield zich oneindig veel kalmer dan het Ezelken, die nog steeds met roodgevlekte
wangen doelloos en ontredderd heen en weer liep. Hij nam het schuimend vol glas
uit Célines hand, keek haar even met een zweem van glimlach aan, maakte zelfs een
grapje over haar blozende wangen en gezond-fris uiterlijk.
- Ge 'n het hier euk gien kwoa leven, gij, ge wor zeu vet as 'n oande, schertste hij.
Juffrouw Constance trok een zuur gezicht. Zij kon 't niet uitstaan als er iemand
notitie van Céline nam; en de woorden van de koster klonken als een indirecte
toespeling op wat haar huiselijk geluk vergalde, zonder dat ze 't misbruik ooit op
heterdaad betrappen kon: 't vermoede snoepen van Céline.
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- Joa joa, 'k geleuve dat-e gij hier de potses en de pannekes uitlekt, drong hij spottend
aan, tot toenemende ontstemming van het Ezelken. Zij kon het niet langer verkroppen,
zij viel uit, in 't algemeen, op een toon van achteloze spotternij, maar duidelijk genoeg
van heimelijke ergernis voor wie de wrokkige bedoeling snappen kon:
- Hên es hên en krijgen es de keunste: moar ge keunt euk nog wel te veel eten en
drijnken: scheune dijngen 'n duren nie lank.
De mooie Céline keek over haar schouder naar 't Ezelken om, en even vertrok haar
gezicht, als om iets kras te antwoorden. Zij deed het echter niet. Minachtend haalde
zij haar schouders op en trok een oogje naar de koster, die een soort van innerlijke
pret om 't geval scheen te hebben. 't Was of de weigering van 't Ezelken hem eerst
nu begon te prikkelen en hij er een geheime wraak van wilde nemen. Hij dronk zijn
glas half leeg, haalde diep aan zijn pijp, keek 't meisje aan met olijk-ondeugende
ogen en schertste verder met haar door:
- Ge wordt 'n malsche poeze, Céline, 't es spijtig da ge gien honderd duzend frank
rijke 'n zijt; ge zoedt veel keur hèn van treiwen.
Als eensklaps verwoed, keek het Ezelken op, en de plotse argwaan schoot haar
door het brein, dat de koster, nu zij hem bedankt had, wellicht uit spijtigheid Céline
zou vragen.
- Zij-je gulder nie beschoamd van zuk ne klap te proaten in 'n pásterije, 't es wel
da menier de páster 't nie 'n heurt! dreigde zij, met venijnige schuinblik.
Alsof meneer de pastoor door het uitspreken van zijn naam opgeroepen was, ging
de deur eensklaps open, en glimlachend, met gelukkig en gezond-blozend gezicht,
verscheen hij, opgewekt zijn handen wrijvend, in de keuken.
- O! Menier de páster! schrikte de koster hevig op. Maar hij beheerste zich dadelijk,
en, op heel andere toon, met iets schuw-nederigs in blik en houding, bracht hij de
boodschap uit waarvoor het heette dat hij eigenlijk gekomen was:
- Menier de páster, 'k kwam ou zeggen da Rozelie Verstroate van 't Tempelhof,
al mee ne kier veel slechter geworden es en da menier den dokteur vindt dat 't tijd
zoe
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worden om heur te berechten.
- Zeu..., zeu...! zei meneer de pastoor gewichtig zijn wenkbrauwen optrekkend,
en even door die mededeling afgeleid van de vreemde stemming die hij bij zijn intree
in de keuken vagelijk waargenomen had.
- Joa, volgens da menier den dokteur moe gezeid hèn, 'n zoe 't mee Rozelie nie
lank mier duren, lichtte de koster nog toe.
- Hawèl, 't es goed, we zillen d'r direct noar toe goan, besloot meneer de pastoor
na een korte overweging.
De koster was al aan de deur, blijkbaar gehaast om zonder verdere uitleggingen
weg te komen. Het Ezelken, zich inspannend om haar agitatie en ontroering te
verbergen, zei tot haar broer:
- 't Es verre, ge 'n zil meschien veur de noene nie were zijn. Zoe-je nie iest 'n potse
káffee drijnken en 'n boterhammeken eten?
- 'n Potse káffee, nie anders as 'n potse káffee, antwoordde hij, achterdochtig zijn
zuster en de meid opnemend.
- Hawèl, goat in ou koamer, 'k zal 't ou seffens brijngen; toe, Céline, zet al geiwe
de kanne van veuren op 't vier, beval 't Ezelken.
- Wel nie, al da beslag niet, geef mij hier 'n tasken, zei ietwat bruusk meneer de
pastoor; en hij nam plaats op de stoel waarop de koster had gezeten.
- Was de koster hier al lank? vroeg hij, op schijnbaar onverschillige toon, onder
het slurpen aan zijn kopje.
- O, nien nien hij, meschien ne menuut of zes of zeven, haastte zich 't Ezelken te
antwoorden.
Meneer de pastoor zei niets meer. Even staarde hij, onder het drinken, over de
rand van zijn kopje, door het venster in de tuin, naar 't spittend Puipken. Eindelijk
stond hij op, keek naar de klok en zei:
- 't Es bij den elven; 'k peize wel dat 't noar den twoalven zal worden ier da 'k hier
were ben. Ge 'n moet noar mij nie wachten: as 't te loate wordt begin moar t' eten.
- O, nien nien, nien nien, veur ons 'n komt dat doar nie op aan, verzekerde juffer
Constance, hem naar de voordeur vergezellend.
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Vijf minuten later weergalmde een fijn, intermitterend geklingel in de stille straat.
Van huis tot huis gingen de deuren open, en de mensen kwamen blootshoofds, met
biddend gevouwen handen, op hun drempel neerknielen.
Meneer de pastoor ging vooraan, een goudomrande, paarse stola over zijn zwarte
soutane, een paars foudraal, waarin het Heilig Sacrament verborgen zat, in zijn beide,
op de borst gekruiste handen. De koster volgde, op vier passen afstand, een geplooid
wit koorhemd over zijn gewone plunje, een brandende waskaarslantaren in zijn
linkerhand, en in zijn rechterhand de schel van de berechting, die hij, om de zoveel
passen, regelmatig drie maal na elkaar deed klingelen. Er was een grote wijding en
een plechtige stemming in 't eenvoudig tafereel. Er was de serene plechtigheid van
de dood in. De neergeknielde mensen bogen diep en deemoedig het hoofd; een boer,
die in de verte met zijn ossekar kwam aangerateld, hield zijn beesten stil en nam
leidsels en pet tussen zijn biddend saamgevouwen handen. Op de stoep van de pastorij
zaten juffer Constance en Céline, als in volle vrede naast elkaar geknield. Geen van
beiden keek op toen de berechting voorbijging, en evenmin waagden pastoor en
koster een zijblik naar de pastorij. Zij verdwenen in eerbiedige stilte om de hoek van
de straat, en eerst toen 't schelletje buiten de huizen zweeg, sloegen de mensen een
kruis en richtten zij zich op, aan elkaar vertellend dat Rozelie Verstroate, de rijke,
oude boerin van 't Tempelhof, op sterven lag.
Céline ging het eerst weer binnen. Het Ezelken bleef nog even met de buren over
de gebeurtenis napraten.
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IX
Het was dat jaar een kwaad en zeer gevaarlijk voorjaar voor veel oude mensen. De
ganse lange, gure winter hadden zij binnen gezeten, huiverig in benauwde atmosfeer
bij haarden en kachels, en nu bracht de lente geen mildheid noch beterschap; 't was
als een nieuwe winter die begon in het ontluikend groen van de bladeren, een
akelig-groene winter, met aldoor grijs-triestige en ijzige luchten, zwaarder en
vervelender om te dragen dan de echte koude winter met zijn wind en sneeuw en
regen, met zijn lange, zwarte nachten en zijn nauwelijks enkele uren
twijfellicht-gevende dagen.
De oude mensen durfden maar niet buiten komen; zij bleven kleumerig tussen vier
muren zitten, en hun bleke holle wangen en hun in de grijze, doffe lucht starende
ogen verrieden al de angst van hun te lange opsluiting en de heimelijk sluipende
kwalen die hun bloed vergiftigden. Zij vatten kou waar zij met hun bibberende handen
over 't knetterend houtvuur zaten; zij kropen in bed, hoestten en kuchten, en na enkele
dagen was 't met hen gedaan; de berechting trok voorbij, de doodsklok luidde en de
grafmaker ging met zijn spade op de schouder naar het kerkhof, om een nieuwe kuil
te graven.
In de pastorij was weinig rust meer. Elk ogenblik kwamen mensen met een nare
tijding aan, en ook 's nachts werd meneer de pastoor herhaaldelijk voor een of andere
haastige berechting uit zijn bed gehaald. De koster klopte op de deur of schelde,
Céline deed open, ging meneer de pastoor wekken, en in de zwarte nacht verdwenen
de twee mannen: de koster voorop, voorlichtend met zijn brandende lantaren, de
pastoor volgend met het Heilig Sacrament, beiden doodeen-zaam in de gure nacht
langs de verlaten, donkere wegen, tot op de verre boerderij of kleinere woonstede,
waar een zieke
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in doodsstrijd op de uiterste troost van hun komst lag te wachten.
Die gedwongen nachtelijke tochten agiteerden 't Ezelken. Zij was niet sterk en
had haar slaap zeer nodig, maar de slapeloosheid van de anderen stoorde geheel haar
eigen rust en zij lag half wakker en half dommelig naar de gedempte geluiden van
het huis te luisteren. Zij voelde dat het haast haar plicht was zelf op te staan, zij
bekommerde zich voortdurend om wat er beneden gebeurde, zij wist dat de koster
even alleen was met Céline terwijl haar broer zich haastig aankleedde, maar de
vermoeidheid van de dag drukte zo zwaar en zij bleef in onrust talmen, tot de voordeur
eindelijk dichtsloeg en de meid weer boven kwam.
Dan was er een uurtje, of anderhalf uurtje betrekkelijke rust. Juffrouw Constance
kon even weer inslapen, en soms blééf ze slapen, de terugkomst van haar broer niet
horend. Maar andere malen schrikte zij plotseling wakker, wanend hem te hebben
horen bellen zonder dat Céline het hoorde, en dan sprong ze hijgend uit haar bed en
holde in nachtrok en in slaapmuts naar het meidenkamertje, om Céline dringend te
waarschuwen. En daarmee begon opnieuw de kwellende nachtangst, 't onzekere van
wat ze daar beneden uitvoerden, de wrevel dat ze zolang bleven zitten, de ergernis
van een tot op haar kamertje doorklinkende bons of lach, tot eindelijk de voordeur
nog eens open- en dichtging en meneer de pastoor en de meid voorgoed weer boven
kwamen. Eerst toen ze met zekerheid wist dat de koster weg was, kon het Ezelken
rustig inslapen, doch meteen was de nacht voorbij en de vroege lentevogeltjes speelden
algauw daarbuiten, in het roze-worden van de dageraad, hun zacht concert van
liefdekweling om het onbekoorlijk slaapbed van de stugge oude vrijster.
Die nacht vooral - het was de derde mei, een boerenfeestdag, - kon 't Ezelken niet
meer in slaap geraken. Tot laat in de avond hadden dronken boerenkinkels in de
straat gebrald, en nauwelijks lagen allen in de pastorij in goede rust, of het gerinkel
van de nachtbel kwam hen wekken.
- Ach, ach! zuchtte 't Ezelken en keerde zich luisterend half
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overeind.
Zij hoorde Céline haar kamer verlaten en haastig de trap aflopen. Zijzelf kroop
met moeite uit haar bed, trok haar deur op een kier en bleef daar rillend in het donker
staan. De huisdeur werd ontgrendeld en geopend.
- 'k Ben hier alwere! vernam het Ezelken de tamelijk harde stem van de koster. Zegt aan menier de páster dat den boas uit d'Halve Moane al mee ne kier 'n
geroaktheid gekregen hêt en dat hij sitoe moe berecht worden.
- Hij hè zeker te veel dzjenuiver gedronken! hoorde juffer Constance Célines
weinig meedogende opmerking; maar zij trok zich terug en gaf haar deur een duwtje,
om niet door Céline, die reeds weer de trappen op kwam, als luistervink gesnapt te
worden.
- Tok tok tok, hoorde zij de meid aan haar broeders slaapkamer tikken.
Meneer de pastoor scheen dadelijk wakker te zijn, en, wat het Ezelken vreemd
voorkwam, meteen ging zijn deur open, alsof hij gans gekleed te wachten stond, of
als had Céline, meer dan onbescheiden, zelf de deur opengeduwd.
- Ze 'n zoe dàt toch zeker niet durven doen! schrikte in zichzelf het Ezelken, haar
eigen deur weer op een kiertje halend.
Zij hoorde vaag gestommel en de woorden van haar broer:
- Goed, zegt hem da 'k seffens kome, en 't ogenblik daarna zweefde een grijze
gestalte door de gang, die dadelijk de trappen afliep. Het Ezelken deed haar deur wat
wijder open, poogde, doch vruchteloos, iets duidelijks in de duistere gang te zien,
trok zich eindelijk, perplex, heel stilletjes terug en schoof opnieuw het nachtslot voor.
Heel kort daarop hoorde zij ook haar broer naar beneden gaan, en kroop dan zelf
huiverend weer in haar bed, doodmoe en smachtend om haar onderbroken slaap te
hervatten.
Het kon zowat halféén zijn. Even vóór de koster belde had het Ezelken twaalf uur
horen slaan. De Halve Maan, de landelijke herberg waar haar broer naartoe moest,
lag ruim drie kwartier van het dorp af, en juffer Constance berekende dat de berechting
zeker niet vóór halfdrie in de pastorij terug zou kunnen zijn. Zij had dus wel de tijd
om wat te slapen.
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Het Ezelken strekte zich uit op haar rug, sloot de ogen en vouwde de handen in een
stil gebed, om de slaap als een zachte, goddelijke weldaad over zich te voelen komen.
Alle storende gedachten en bekommernissen trachtte zij van zich af te weren, zij had
slechts één zelfzuchtige behoefte en verlangen: slapen...
Het Ezelken sliep... Een heel klein pitje brandde op haar nachttafel en verlichtte
in schuine schemerglans haar ouwelijk, verflenst gezicht. De dichte ogen leken groot
als uitpuilende, doffe ballen in hun diepe holten, de ingevallen fletse wangen plakten
op de tandeloze kakebenen en niets van 't schraal, plat-weggestreken haar was
zichtbaar onder de witte slaapmuts, waarvan de lussen onder de beenderige kin waren
gestrikt. Af en toe bewogen, als 't ware gedempt-brommerig, de onbehaaglijke dichte
lippen van de te grote mond, terwijl ook nu en dan de nauwelijks behaarde
wenkbrauwen zich fronsten, als onder een onzichtbare, sarrende plagerij. Naast het
lampje stond een klein witporseleinen Lievevrouwebeeld, met een verdord palmtakje
in het wijwatervaatje; op een stoel, dicht bij het voeteinde van 't bed, lagen de zwarte,
onsierlijke kleren van het Ezelken uitgespreid.
Het Ezelken sliep... Een lome, bedwelmende rust herstelde traag en moeilijk haar
zwakke, ongezonde krachten. Haar slaap leek op lijden. 't Was als een overgrote last,
waaronder zij bezweek. Af en toe snurkte zij even, maar telkens werd dat snurken
door een korte hik, als door een snik weer afgebroken, zonder dat zij er echter van
wakker werd. De overweldigende slaap van de uitputting hield haar geheel in zijn
macht, zoals een roofvogel zijn prooi tussen de klauwen houdt.
't Werd één uur, twee uur, halfdrie, en nog steeds sliep het Ezelken haar zware
slaap van afmatting. Buiten, in de nauwelijks dofgrijze schemering, had de lijster
eventjes geroepen, hadden de zwaluwtjes reeds zwak gekwetterd, als tere wezens,
die wel zouden willen wakker worden, maar er nog geen kracht voor hebben; en nu
begon zich langzaam aan een wonder van de fijnste roze en paarlemoeren
schemertinten in de wijd-en-ruim wordende hemel te ontvouwen, en nóg steeds sliep
het Ezelken haar logge slaap van onbewustheid,
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niet wetend dat haar broer al sinds een hele poos teruggekomen was.
Maar eensklaps, zonder enige merkbare oorzaak, werd het Ezelken wakker. Zij
loosde een zucht en opende haar flauwe ogen; en meteen zag zij het zwakke schijnsel
van het oliepitje en de bleke ochtendschemering achter de randjes van de gordijnen.
Zij dacht, ineens klaar wakker: ‘zouden ze reeds terug zijn?’ en terwijl ze dat dacht,
hoorde zij vaag gestommel in de keuken onder zich en begreep dat ze werkelijk
teruggekomen waren zonder dat zij het gehoord had. Met inspanning richtte ze zich
half overeind en keek op haar horloge, die naast het Lievevrouwebeeldje lag. Drie
uur! Waarschijnlijk waren ze slechts pas terug en gebruikten nu een kopje koffie,
zoals wel meer gebeurde, na lange, vermoeiende, nachtelijke tochten. Zij hoorde
vagelijk gedempte stemmen en eventjes een fijn geluid, als het getik van een lepeltje
tegen een kopje.
Juffrouw Constance blies het nachtpitje uit en zakte opnieuw in haar kussen
achterover. Zij sloot de ogen en bewoog even haar lippen, met een lange neuszucht
en heel eventjes gefronste wenkbrauwen. Zij dacht, reeds half weer ingedommeld,
dat ze daar beneden nu wel spoedig zouden opruimen, en zij de nacht verder rustig
kon uitslapen.
Gedurende ruim een tiental minuten lag het Ezelken volkomen onbeweeglijk, met
dichte ogen, als in volmaakte rust. Doch 't was slechts schijnrust. Zij sliep niet, zij
soesde maar, en lag tussen waak en slaap te luisteren naar het dof gestommel daar
beneden, dat maar steeds bleef aanhouden. - Wat doen ze daar toch? Waarom gaat
de koster niet weg en komt Désiré niet naar bed? vroeg het Ezelken zelfplagerig zich
af. Nu en dan hielden de stommelgeluiden eventjes op en 't Ezelken waande dat ze
eindelijk weg waren, maar 't ogenblik daarna begon het weer: 't verschuiven van een
stoel, het tikken van een voorwerp, het dof gegons van stemmen waarin af en toe
iets als gesmoord gegiechel opklonk; en eensklaps voelde 't Ezelken, scherp als een
vlijm, een argwaan: de gruwelijke argwaan, dat haar broer wel degelijk en reeds lang
naar bed was, maar dat de koster daar nog pleisteren bleef en met Céline aan 't gekheid
maken was.
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Met verwoed gefronste wenkbrauwen kroop het Ezelken uit haar bed. Potsierlijk
kwamen haar korte, blote beentjes onder haar kort, grijswollen nachtrokje uit, en
onder het wit jakje tekende de gebogen rug zijn bochelige hoogte. Haastig trok zij
haar zwarte kousen en haar zwarte onderrok aan, en zo strompelde zij uit de kamer,
nijdig brommend naar de trap toe.
Zij had de scherpe uitvallen van toorn en verontwaardiging reeds klaar, die zij
haar onbehouwen meid en desnoods ook de koster naar het hoofd zou slingeren, zij
daalde vlug, inwendig razend, van de treden, zichzelf nog meer opwindend naarmate
zij steeds duidelijker het gedoe daarbinnen hoorde; zij greep ineens de knop van de
keukendeur en duwde die ruw open... maar meteen bleef ze staan, stom, en als
versteend van ontzetting, bij 't onverwachte schouwspel, dat haar ogen trof.
Niet de koster zoals zij verwachtte, maar meneer de pastoor zelf zat in de keuken,
gezellig op twee stoelen uitgestrekt, met een potje koffie in de hand, en om de hoek
van de tafel, tegenover hem, Céline, half aangekleed, met blote, blanke hals, de ogen
wild, de wangen gloeiend, eveneens met een kopje in de hand. Zij slaakten beiden,
als van schrik, een kreet en sprongen overeind, en meneer de pastoor riep met een
angststem:
- Wa schilt er? Wa gebeurt er? Woarom komt-e gij uit ou bedde?
Het Ezelken gaf niet dadelijk antwoord. Er was een korte poos volkomen, doodse,
als versteende stilte. Meneer de pastoors ogen hadden een harde, boze uitdrukking;
Céline haalde met een traag, machinaal gebaar, haar wollen borstdoek over haar
roomblanke hals dicht. Buiten, achter de nog dichte luiken, in het teer-kriekend
ochtendlicht, hoorde men luider de ontwakende vogeltjes fluiten.
- 'k 'n Wist niet wat dat er gebeurde, antwoordde eindelijk, hikkend van ontsteltenis,
het Ezelken. - 'k Heurde standvastig laweit; 'k miende dat de koster hier nog zat...
- En moest-e gij doaveuren uit ou bedde komen? Hij es al lank goan sloapen!
schimpte minachtend meneer de pastoor.
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Het Ezelken wist niet meer wat geantwoord. Zij had kunnen snikken, huilen, maar
vond geen woorden om nog iets van haar verwarde, stormachtige gevoelens uit te
drukken.
- Woarom 'n goa-je gulder euk nie sloapen?,... woarom 'n goa-je gij euk nie
sloapen? verbeterde zij als met schrik haar gezegde, haast smekend van verdriet naar
haar vertoornde broeder opziend.
- We goan,... we goan... herhaalde hij met nadruk. - 'k Mage toch wel mijn tasken
káffee uitdrijnken, e-woar? vroeg hij glimlachend, iets zachter gestemd.
Het Ezelken knikte. Spreken kon ze niet meer. Haar keel was droog als leer en
dichtgeschroefd. Haar ganse lichaam beefde.
Meneer de pastoor had zijn stoel opzij geschoven. Heel kalm opeens, dronk hij
zijn kopje leeg, veegde zijn mond af, wenste ‘goenacht’ en verliet de keuken.
- Blijft-e gij nog op, iefer Constance? vroeg evenzo kalm Céline, zodra meneer
de pastoor weg was.
- Goa moar! Goa moar! Goa moar! raasde 't Ezelken, nijdig het hoofd bukkend,
om de verfoeide meid niet eens meer aan te moeten kijken.
En op haar beurt, droop Céline in stilte af.
Het Ezelken was alleen in de keuken gebleven. Zij stond daar even, strak en
roerloos in de plotse stilte, gans ontredderd en verbouwereerd om zich heen te staren.
Wat was er gebeurd? Wat deed ze daar nu heel alleen? Waarop moest ze nog
wachten?...
Zij had 't verpletterend gevoel alsof er eensklaps een ontzettende ramp over haar
was neergestort, doch wát die ramp eigenlijk was kon ze maar niet beseffen. Zij
duizelde onder de slag, aldoor als een onnozele zoekend en in 't ronde starend, of zij
nu in die stille, levenloze voorwerpen de uitlegging van haar ellende kon ontcijferen.
Was het een droom? Of was het werkelijk gebeurd? En wát was er gebeurd? Had
ze 't wel goed gezien: zat hij hier, op die stoel, tegen de muur achterovergeleund,
met zijn voeten op die andere stoel uitgestrekt en de slippen van zijn huiselijk
losgeknoopte soutane slepend op de grond?... En zat zij daar werkelijk tegenover
hem, ternauwernood half
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aangekleed, met haar wilde ogen en haar gloeiend rode wangen, naast en met hem
een kop koffie drinkend, naast en met hem keuvelend en giechelend, alsof ze zijn
gelijke was?... Eensklaps verwrong het griezelig gezicht van de oude vrijster als
onder een kramp van lichamelijke smart: haar mondhoeken trokken omlaag, haar
ogen knipten grijnzend dicht, zij zakte machteloos op een stoel, en de tranen, die zij
tot nu toe weerhouden had, rolden overvloedig langs haar bleke, ingevallen wangen.
Grenzeloos was haar jaloerse, onduidelijk gemotiveerde smart en wanhoop.
Onstelpbare bronnen van wee schenen uit haar gedrochtelijk, schraal wezen op te
stijgen, 't was of ze zou versmelten en zich oplossen in tranen. Al wat ze voor hem
haar leven lang geleden en gedaan had, al haar zorgen en opofferingen, al haar
toewijding en liefde, al haar trots en haar illusies, het scheen haar alles eensklaps
nutteloos en dood, verbrijzeld en verdwenen en in 't niet gezweept door zij wist niet
welke gruwelijke almacht uit den boze, die hem plotseling aan haar hoede ontrukt
en tot de verdelging meegesleept had. Het vormde zich niet tot een concreet en helder
gruwelbeeld in haar gefolterde geest; het mocht en dúrfde zich tot zulk een
heiligschennende duidelijkheid niet formuleren... maar, dat onuitgedrukte, dát wat
niet eens gedacht mocht worden en zich toch zo vlijmend opdrong, 't was haast nog
erger dan een daadwerkelijke gebeurtenis, en 't Ezelken had wel willen sterven, om
van al haar folteringen verlost te zijn...
Buiten was het volop dag geworden en jubelend zongen en floten en kweelden nu
al de vogeltjes. 't Klonk als iets overweldigends en onweerstaanbaars door de dichte
luiken, 't was als een algemene liefde- en levensroep, die dringend eiste om aanhoord
te worden, het overheerste en zegevierde, het overstemde eindelijk zelfs de
wanhoopssnikken van het Ezelken, die, afgemat van smart en van emotie, in gebukte
houding opstond en met inspanning de smeulende en walmende nachtlamp in de
keuken uitblies.
Zuchtend en hikkend strompelde zij langs de schemerige trap naar boven. Haar
ogen brandden, haar borst hamerbonsde. Op het trapportaal bleef zij even staan, en
keek en luisterde.
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Zijn deur was dicht, háár deur was dicht en doodse rust en stilte lag over de ganse
pastorij.
Met een laatste snikzucht haalde 't Ezelken diep adem, en iets van de omringende
zachtheid en vrede daalde lavend als een zegen in haar zwaargeschokt gemoed. Wie
weet?... Misschien was 't toch zo erg niet als ze vreesde! Misschien was er nog niets
geen kwaad gebeurd, zelfs in gedachte niet en gold de ontdekking van die nacht enkel
als een goddelijke waarschuwing om het kwaad te helpen voorkomen!
Als aan een laatste reddingsplank klampte zich het jaloerse Ezelken aan die
troostende gedachte vast. Geluidloos kwam zij in haar kamer, stak er een kaars op
voor het Lievevrouwebeeldje, zonk met gevouwen handen op haar knieën en smeekte
in een gebed van uiterste liefde en vroomheid de zachte moeder Gods om hulp.
En haar gebed werd verhoord... want zeer duidelijk openbaarde onze Lieve Vrouw
aan 't Ezelken haar goddelijke wil:
In elk geval, met zachtheid of geweld, de oorzaak van alle stoornis en onenigheid:
Céline, uit de pastorij verwijderen! Door die hoge troost gesterkt en met dat vast
voornemen gewapend, legde 't Ezelken zich te bed en sliep het einde van haar zwaar
gestoorde nachtrust uit, ondanks het alom opgalmend liefdegekweel en gezang van
al de vogeltjes daarbuiten in de roze lentemorgen.
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De dagen die nu volgden waren dof en mat: de stilte na de storm. Het Ezelken liep
met een stug en betrokken gezicht, maar in de pastorij ging weer het leven zijn
gewone, dagelijkse gang, alsof er niets gebeurd was. Schijnrust, want het Ezelken
waakte! In de eerste aanval van toorn en opwinding was ze van plan geweest
onmiddellijk bij juffrouw Toria om steun en troost te snellen, doch een ogenblik
helder nadenken had haar van dat fataal voornemen afgebracht en andere middelen
doen beramen. Eén ding stond vast: Céline moest weg, en dáárop was haar ganse
leven nu gespannen en gespitst, rusteloos en halsstarrig, tot zij, ook in de ogen van
haar broeder, een onweerlegbaar gemotiveerde reden om haar weg te zenden zou
gevonden hebben.
's Nachts, zodra zij ook maar even wakker werd, kroop zij doodstil uit haar bed,
sloop naar de deur, die nooit meer op het nachtslot ging, haalde die op een kiertje,
en keek en luisterde in de gang, als een roofdier, dat zijn prooi beloert, neergehurkt
in elkaar gedrongen. Wat dacht ze? Wat verwachtte ze? Wat hoopte en vreesde ze
plots te ontdekken?... Zij zelf wist het niet; het was een drang, een voorgevoel, een
bestendige onrust, iets als de alom sluipende dreiging van een duistere ramp, die elk
ogenblik vernielend uit kon barsten. Kaarsen brandden iedere avond bij het
Lievevrouwebeeldje op haar nachttafel, zij prevelde met bibberende lippen van
verlangen ganse rozenkransen van gebeden om Maria's versterkende hulp af te
smeken; maar niets baatte, zij ontdekte niets geen kwaad meer; nog nooit was Céline
zo zacht, zo gedwee en voorkomend geweest, nog nooit had haar broer beminnelijker
met zijn zuster omgegaan, noch zalvender goedkeurend ja-geglimlacht bij alles wat
zij deed of wenste; en 't radeloze Ezelken wanhoopte eindelijk tot
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haar hardnekkig-vaststaand doel te komen, toen zich eensklaps, als bij goddelijke
openbaring, een geval voordeed, dat, volgens haar vaste overtuiging, meer dan
voldoende was, om ineens, en voorgoed, de netelige toestand op te lossen.
Meneer de pastoor had enkele vrienden, priesters uit de naburige dorpen, ten eten
gehad. 't Diner was fijn, héél fijn geweest, en die heren hadden wel een buitengewoon
lekker glaasje gedronken, zó dat ze zelfs de flessen niet gans leeg gekregen hadden
en er nog al heel wat naar de keuken was teruggegaan.
Juffrouw Constance, met haar chagrijnig en bezorgd gezicht van de plechtige
omstandigheden, juffrouw Constance, die een geheime hekel had aan zulke vette
smulpartijen, waarin de heren priesters het prestige van hun geestelijk ambt niet altijd
streng genoeg hooghielden, had één voor één de nog halfvolle flessen in de kelder
weggezet, en was dan verder om en bij de eetkamer gebleven, zelf de koffie en
likeuren en sigaren aanbiedend, ten einde de onuitstaanbare grapjes, welke die heren
vroeger somtijds met Céline waagden, nu eens beslist en voorgoed te beletten. Af
en toe kwam zij haastig terug in de keuken gelopen, zogezegd om iets te halen dat
zij er vergeten had, maar inderdaad om Céline te bespieden, die zij nog steeds verdacht
van snoepen; en brandde van verlangen haar eindelijk eens op heterdaad te snappen.
Célines gezicht en manieren bevielen haar niet, die middag. Er was iets vreemds
en ongewoons aan haar, dat het Ezelken scherp wantrouwen inboezemde. Zij zag
bijzonder rood, haar wilde ogen hadden iets geks en uitdagends in hun schittering,
en zij sprak overluid en lachte om alles en om niets, alsof zij in een dolle bui van
pret was.
- Wa schilt er toch mee ou vandoage? Heiwt ou toch wat op ou respect! had het
Ezelken reeds herhaaldelijk nijdig gebromd. Maar het hielp niets; wel integendeel:
de gekke meid werd hoe langer hoe doller, en plotseling, op een nieuwe, driftige
vermaning van het Ezelken, begon zij eensklaps brallend in de keuken rond te
springen, slaande met haar benen tegen de tafel, dat de glazen en de borden ervan
rinkelden en haar flapperende rokken hoog tot boven haar
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knieën opstoven.
Als waanzinnig van ontzetting vluchtte 't Ezelken de keuken uit. Zij holde in de
tuin, waar 't Puipken juist aan 't werken was, liep naar hem toe, door 't gebral van de
meid achtervolgd, schreeuwde van ver, schor van angst:
- Toe, Ivo, toe, toe, hoast ou, komt in de keuken, Céline es stekezot geworden!
- Wat zegt-e doar! antwoordde 't Puipken, kalm zijn spade in de grond duwend.
En met brede schreden kwam hij naar haar toe.
In de keuken had het brulgezang gelukkig opgehouden, maar het gehos en gefladder
ging door alsof er een wedren werd gehouden, en toen zij binnenkwamen zagen zij
de meid, rood als vuur, nog steeds met opwaaiende rokken rond de tafel zwieren,
terwijl een wijnfles, die zij blijkbaar uit haar hand had laten vallen, midden op de
vloer, in een donkerrode, wegvloeiende vlek, verbrijzeld lag.
- 't Es leute moaken, geleuf ik! zei 't Puipken, pal van verbazing op de drempel
stilgehouden.
Zij barstte in een proestlach uit, hield even hijgend stil en keek hem met haar wilde
ogen aan; maar dadelijk begon zij weer te hossen, nu in het dolle zwieren giechelend
op een eentonig deuntje zingend:
- 'k Ben zat, 'k ben zat, 'k ben zat, 'k hè van de flassche, flassche, flassche,... 'k ben
zat, 'k ben zat, 'k ben zat, 'k hè van de flassche g'had!
't Puipken sloot de deur, kwam naar haar toe, greep haar eensklaps flink in 't middel
vast, en kwakte haar vrij onzacht op een stoel.
- Wilt-e mij losloaten, smeirlap, sloeber! schreeuwde ze, dadelijk woedend.
- Os g' ou stil heiwt! Os g' opheiwt mee schandoal te moaken! antwoordde kalm
't Puipken, zonder haar los te laten.
- Sloeber! Smeirlap! herhaalde zij razend, met haar vuisten slaand. Maar 't Puipken
hield goed vast en ontweek hoofd-bukkend de klappen, terwijl het Ezelken naar de
pomp liep, water tapte en haar dit overvloedig in 't aangezicht gooide. Er werd in de
eetkamer gescheld.
- Os 't ou blieft, Ivo, heiw ze toch goe vaste, 'n loat ze toch
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nie los! smeekte bevend 't Ezelken met de deurknop in de hand.
- Zij moar gerust, iefer Constance, verzekerde 't Puipken.
Het Ezelken ging.
In de eetkamer waren de heren priesters opgestaan, klaar om te vertrekken. Zij
zagen er bijzonder welgedaan uit, met nog pretlachende gezichten, die zij tot
deftigheid bedwongen, om het prestige daarbuiten te vrijwaren. Zij wensten afscheid
te nemen van juffrouw Constance en haar voor het heerlijk diner te bedanken. Om
de beurt kwamen zij haar gul de hand drukken en haar broer begeleidde ze tot aan
de deur, terwijl het Ezelken, sidderend van ontsteltenis, slechts met moeite een
vriendelijk woord terug kon zeggen en als verstard van schrik naar de rumoerige
geluiden achter de gesloten keukendeur bleef luisteren.
Nauwelijks waren zij weg, of meneer de pastoor snelde met gefronste wenkbrauwen
naar zijn zuster toe en vroeg:
- Wat ès dat? Wa gebeurt er doar?
- Ho! Ho! Ho! snikte 't Ezelken eensklaps met wringende handen in tranen
uitbarstend.
- Joa moar, wat es er, wat es er? herhaalde hij, schrikkend.
- Goa ne kier binnen, ge zil wa zien, schreide 't Ezelken, de deur openduwend.
Streng-gezagvoerend stapte meneer de pastoor binnen en met één oogopslag zag
hij het ganse tafereel: Céline en 't Puipken als één vechtende kluwen door elkaar
wringend en worstelend, midden in 't gedeeltelijk verbrijzeld huisgerei en de
omvergegooide stoelen.
- Ivo! Céline! Wat doe-je gulder doar! riep hij woedend. Als bij toverslag hield
het geworstel op. 't Puipken liet Céline los en deze barstte plotseling in tranen uit,
met smekend naar meneer de pastoor uitgestrekte handen, opgewonden schreiend:
- O, menier de pàster, menier de pàster, 'k ben blije da 'k ou zie; gij zij nen broave
meins, gij zil mij helpen!... Moar zij es 'n k'noalde, 'n k'noalde, en hij es ne sloeber,
ne smeirlap en ne sloeber! gilde zij eensklaps weer woedend naar het Ezelken en 't
Puipken haar vuisten ballend;...
- O, os 't ou blieft, menier de pàster, help mij, help mij;

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

671
ze willen mij sloan, ze willen mij vermeurden!
- Z' es zat, menier de pàster, z' hè te veel wijn gedronken, zei 't Puipken, bedarend,
hoofdschuddend.
Maar meneer de pastoor was zelf ten hevigste ontdaan, hij liep als gek in 't ronde
en sloeg zijn armen radeloos ten hemel. Eindelijk kwam hij zenuwachtig naar de
meid toe, greep haar driftig bij de polsen, riep, half dreigend, half smekend:
- Céline! Céline! Zij-je nie beschoamd! Wilt-e ne kier geiwe zwijgen! Ala toe,
toe, gienen onneuzele proat mier, ge zij moe, hoast ou ziere noar ou bedde!
- O, menier de pàster, menier de pàster! drensde halsstarrig de dronken meid, zich
nu ook aan zijn handen vastklampend en die niet meer loslatend.
Hij maakte van de omstandigheid gebruik om haar overeind te krijgen, hij dreef
haar zachtjes, sussend, naar de deur toe, kreeg haar eindelijk buiten, stuwde haar de
trap op, zag haar zwenkend, knikkend, aan de trapleuning zich klampend,
bovenstrompelen. Hij plooide zijn gezicht tot ernstig-kalme deftigheid, kwam weer
in de keuken, zond met een goedmoedig knikje van bedanking, het Puipken terug in
de tuin en bleef met zijn zuster alleen.
Zij had haar tranen afgedroogd, haar angst overwonnen, en nu stormde alleen nog
de nijdige, wraakgierige, jaloerse toorn in haar op.
- Zilt-e mij nou geleuven? Hé-je nou gezien wa veur 'n schandoal da g' in ou huis
hêt! riep zij uitdagend.
- Joa, och, 't es ongelukkig, 't es ongelukkig, trachtte hij nog te vergoelijken.
- Watte! Ongelukkig! kreet zij, rood van verontwaardiging.
- Ge'n zilt zuk 'n schandoalige dijngen toch zeker nie excuzeren! 'k Ben in de
kelder geweest! Z' hè al de flasschen uitgedronken! Z' es zat, deudzat! Ze zoe
verdienen van in 't kot te zitten! Moar nou moe ze wig, zilde! Van morgen af aan
mee pak en zak wig! riep triomfantelijk het Ezelken, niet twijfelend dat nu de lang
gewenste oplossing gekomen was.
Meneer de pastoor gaf niet dadelijk antwoord, maar zijn wenkbrauwen trokken
zich bedenkelijk samen. Blijkbaar was
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hij niet zo onbarmhartig boos gestemd als zijn zuster. Even wreef hij zenuwachtig
zijn handen door elkaar, schudde het hoofd en kuchte; en eindelijk kwam het er
bedwongen-kalm, maar dof en niet zonder enige aarzeling uit:
- Nie nie, zuster, nie nie, gien geweldige middels. Iederien kan ne kier zondigen
en ne meins moe keune leven en vergeven. 'k Zal morgen heul serieus mee heur
spreken, en...
- Ha, ge 'n zilt toch da schandoal in huis nie heiwen! Ge 'n peist toch zeker niet
da 'k ik doar nog mee onder ien dak zoe wille leven! viel 't Ezelken bleek van woede
hem in de rede.
- Zuster, g' overdrijft, g' overdrijft, ge zoe 't nog van kwoad tot irger moaken,
trachtte hij haar met een gebaar van zalving te sussen. Maar voor het eerst van zijn
leven ontmoette hij bij 't Ezelken een tegenstand die hij vroeger nooit vermoed zou
hebben. In stijgende hardnekkigheid bood zij hem 't hoofd; en eensklaps, met een
vrijpostige durf in de ogen, die hem even gans verblufte en onthutste, legde zij hem
als 't ware de keus in handen:
- Ik of zij! riep zij uitdagend. - G' hèt te kiezen: es ze morgen nie wig, 'k goa zelve
wig!
Meneer de pastoor drong niet verder aan. Hij maakte nog eens zijn zalvend,
verzoenend gebaar, glimlachte bedarend, ging zacht, zonder een woord, de keuken
uit. Hij had nog zieken te bezoeken, hij nam zijn steek en zijn brevier, opende even
weer de deur en zei aan 't Ezelken, die met verwoed gezicht reeds de warboel aan 't
opruimen was, dat hij tegen 't avondeten zou terug zijn.
Zij knikte, sprakeloos, en hij vertrok.
Om halfacht kwam hij terug. Een enkele oogopslag naar het gezicht van 't Ezelken
bewees hem overvloedig, dat het onweer nog niet van de lucht was.
De tafel stond gedekt, ongezellig-kaal gedekt met het strikt nodige, en met een
ongenadig-nurks gezicht nam het Ezelken zwijgend tegenover hem plaats.
- Wat 'n scheun were! trachtte hij een praatje uit te lokken, door de hoge ramen
naar de helder-oranje glanzende avondhemel starend.
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Doch het hielp niets. Zij bromde onwillig iets onverstaanbaars en verdiepte zich
dadelijk weer in haar nijdig-nurks stilzwijgen.
Er was een nieuwe, lange poos stilte. Geen ander geluid was hoorbaar dan het
getik van de messen en vorken op de borden, en daarbuiten, in de hoge, heldere lucht,
het heen en weer zwevend geschreeuw van een bende zwaluwen, die elkaar in wilde
kringvlucht achterna zaten.
Toen keken zij, op 't zelfde ogenblik, dwars over tafel, met een pijlsnelle kruisblik,
elkander even scherp wantrouwend aan.
- Z' hè in heur bedde liggen overgeven, die smeirlapperige; z' hè heul heur koamer
vuilgemoakt! raasde plotseling het Ezelken, als op een rechtstreeks gestelde vraag.
Hij had een vlug gebaar van ongeduld en wrevel, maar wist zich te beheersen, en,
op zijn beurt nu, bleef hij sprakeloos, de ogen starend op zijn bord.
- Moar 'k hè 't heur gezeid, voer wrokkig het Ezelken voort; - 'k hè heur gezeid da
ze morgen uchtijnk mee pak en zak wig moet!
Met een korte klak lei hij vork en mes neer en keek zijn zuster eensklaps, bleek,
met donker-fonkelende ogen aan.
- Dat dà gien woar 'n zal zijn! antwoordde hij kortaf, beslist, krachtdadig.
Het was haar of ze 'n slag in het gezicht kreeg. Zij werd ineens vuurrood, en dan
weer heel bleek, met lippen die zó beefden, dat ze eerst geen woord kon uitbrengen.
- Zij of ik! Zij of ik! herhaalde ze eindelijk, gans sidderend, haar dreigement.
- Gij dan! beet hij onmeedogend-hard toe.
- Ik! Ik! Ik! herhaalde zij voortdurend, als onnozel van ontzetting. En plots weer
trillend-verontwaardigd, met ogen die bliksemden van machteloze woede:
- Moar wat es dat dan mee heur en ou! Wa moe 'k ik doarvan peizen! Wa goan de
meinschen doarvan peizen?
- Ge meugt ervan peizen wat da ge wilt, 'k voag er mijn soutoane aan! riep hij
uitdagend, in een soort heiligschennende zelfbeschimping, die haar als een vuurpriem
door het hart schoot.
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- O! Désiré, Désiré, ik die zeuvele veur ou gedoan hè! Ik die heul mijn leven aan ou
geluk opg'offerd hè! snikte zij eensklaps, wanhopig handenwringend. - 'n Spreekt
toch azeu niet! Os 't ou blieft, os 't ou blieft, doe ze toch wig goan en 'k zal ou liever
zelve dienen lijk 'n sloave!
- Onmeugelijk! Onmeugelijk! antwoordde hij halsstarrig.
- Moar woarom niet? smeekte zij. - Hè ze 't meschien nie verdiend? Hè ze 't gien
duzen kiers verdiend? Toe, Désiré, os 't ou belieft, luister noar mijne road ier dat 't
te loat es! 't Es een slechte! Ze zal ou bedriegen en bestelen en ou trachten in 't verdirf
te brijngen! De meinschen zillen d'r kwoad van spreken! 't Zal aan monseigneurs
euren komen! Hij sprong op, woedend, als door een slang gebeten.
- Wá zal d'r aan monseigneurs euren komen? schreeuwde hij. - Wa weet-e gij van
mij te zeggen? Ala, spreek moar op, ge 'n moet ou nie zjeneren, os ge keunt, of os
ge durft.
Hij stond te hijgen en te trillen, zijn ogen vlamden, zijn mond sloeg klakkend toe
en open, alsof hij de razende, vertoornde woorden van elkaar beet. Zij werd er bang
voor, wilde sussen, smeken, hem met zachtheid overreden. Maar haar flemen maakte
hem nog driftiger; de verhoudingen waren plotseling omgekeerd: van beschuldigde
werd hij beschuldiger, hardnekkige, bitter-verwoede, hartstochtelijk dreigende
beschuldiger. Hij trad op haar toe, als een reus op een dwerg, de schouders hoog en
de vuisten gebald, rauw-gillend:
- Schied er uit! Schied er uit, of ge zoedt mij 'n ongeluk doen doen! Gij! gij! gij!
Mee ou stom gebabbel, zoedt mijnen goejen noam in opsproake brijngen! Zwijg;
zeg ik ou! Loat ruste woar da rust es! 'n Bemoeit ou mee mijn affeirens niet, en os 't
ou hier nie aan 'n stoat, goa wig! goa wig! goa wig! 'k 'n Hè ou hier nie mier neudig!
Hij snauwde haar letterlijk de kamer uit; en zij, eerst pal van schrik en niet
begrijpend, stond op, week langzaam, met verstarde ogen achteruit, tot zij in de gang
was en hem de deur, vlak voor zijn aangezicht, met een ruwe stoot van woede dicht
zag slaan. Zij stond daar even, suf en duizelig, in de schemering, als in een nare
droom, niet wetend wat ze doen moest. Maar eensklaps steeg het als een walg in haar
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keel: zij holde naar boven, zette bevend haar muts op, sloeg haastig haar kapmantel
om, daalde rennend de trappen af, vloog naar de deur en rukte buiten.
Zij had geen doel, geen plan, geen enkele, vaste, heldere gedachte; alleen het
ontzettend gevoel van het baldadige feit: dat zij uit haar eigen huis verjaagd was en
niet wist waar zij die nacht een onderkomen moest gaan zoeken.
In de zachte zomeravondschemering zaten de meeste mensen rustig vóór hun
drempel buiten. Het was de wekelijkse repetitie-avond van de dorpsmuziek; gedempt
en dromerig klonken de tonen uit de verte; en luisterend in kleine groepjes hier en
daar rookten de mannen hun pijp, waarvan de rode gloed in heimelijk-gezellige
brandstipjes gloeide, terwijl de vrouwen, neergehurkt, of op een stoel tegen de muur
achterovergeleund, tot onduidelijke schimmen vervaagden; en overal waar 't Ezelken,
in de gejaagde foltering van haar gemoed voorbijliep, werd zij herkend en gegroet:
- dag iefer Constance; goên oavond, iefer Constance; groeten die zij ternauwernood
met een schor gemurmel beantwoordde, het hoofd gebukt, de rug gebocheld, de
mantelkap dicht toegetrokken, als vluchtend naar een oord van veiligheid, dat zij
niet gauw genoeg bereiken kon.
Zo kwam zij, onbewust haast, vóór het huis van juffrouw Toria!
Evenals de meeste dorpelingen zaten de oude kwezel en haar meid buiten aan de
deur, van de zachte schemering te genieten en 't was alsof het Ezelken ineens haar
troost en toevlucht had gevonden: hijgend bleef zij staan, vroeg met een doffe trilstem
of zij haar vriendin even kon spreken, vluchtte dadelijk, zonder 't antwoord af te
wachten, als een nagezeten beest, naar binnen, en stortte er schreiend op een stoel
ineen, terwijl de oude vrijster, die haar op de hielen was gevolgd, haar met een
stortvloed van verbaasde vragen overlaadde.
Het Ezelken vertelde... Schreiend, snikkend, zuchtend, haar neus snuitend en
pijnlijk kreunend, vertelde 't Ezelken het schrikkelijk geval; en groot en zwart in het
halfduister stond juffer Toria Schouwbroeck tegenover haar, roerloos, met gapende
mond en uitgespalkte ogen, ieder woord van de ont-
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zettende openbaring op te vangen.
- Ha moar iefer Constance toch! Ha moar iefer Constance toch! herhaalde zij
slechts af en toe, met ten hemel geheven handen, als in volkomen verslagenheid.
Dat duurde zo 'n hele poos. Toen begon juffer Toria scherp te ondervragen en uit
te pluizen: Wat had juffer Constance nu eigenlijk precies gezien en ondervonden?
Waarom hield meneer de pastoor zo stelselmatig die meid de hand boven 't hoofd?
Dacht juffer Constance werkelijk dat er,... ja, hoe moest ze dat zeggen?... dat er
kwaad gebeurde of kon gebeuren?
Het Ezelken schrikte van die vragen; en 't gevoel van zusterlijke solidariteit, nam,
ondanks alles, instinctmatig de bovenhand over haar wrok en smartelijke
verontwaardiging: Oh, neen neen, daar zou ze niet durven aan denken. Wat! Een
geestelijk man! 't Was sacrilegie om zoiets ook maar te dúrven onderstellen. Neen,
neen: wat zij vooral bedoelde was haar gekrenkte autoriteit, het onuitstaanbaar
bewustzijn dat zij ònder haar meid zou staan en dat haar broeder zoiets dulden wilde.
Dat mocht, dat kon immers niet, dat was onmogelijk, en dáárom hadden zij ruzie
gekregen en was zij weggelopen, vast besloten geen voet in de pastorij meer te zetten
zolang die schandelijke deugniete van een meid daar blijven zou.
- Of ge gelijk hèt! riep juffer Toria, over de toelichting van 't Ezelken toch enigszins
teleurgesteld. En zij nam de gelegenheid te baat om nog eens woedend uit te varen
tegen de mannen in het algemeen, die zedeloze, walgelijke schepsels, die er alleen
op uit zijn om hun laagste driften bot te vieren en voortdurend smart en oneer en
ellende om zich heen verspreiden. De zware woorden kwamen uit haar grote, grove
mond met een geluid als van vloeken, zij spatte schuim onder het schelden en haar
puilende ogen fonkelden; zij riep ten slotte haar meid naar binnen en deed haar licht
aansteken; en dadelijk besloot zij dat het Ezelken bij haar zou blijven wonen, tot de
schandelijke meid, desnoods van hogerhand, door tussenkomst van monseigneur de
bisschop, uit de pastorij verwijderd werd.
Het Ezelken, steeds schreiend op haar stoel ineengezakt,
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drukte vol dankbaarheid vurig juffer Toria's hand. Zij smeekte of zij werkelijk enkele
dagen blijven mocht en beloofde dat zij desnoods als een tweede meid zou werken
om er haar brood te verdienen.
- Zij moar gerust, we zillen te soamen 't kwoad wel overwinnen, verzekerde juffer
Toria; en zij besloot terstond gezamenlijk te bidden, om Gods steun en gratie te
bekomen. Zij zakte met gevouwen handen vóór het Christusbeeld op haar knieën,
het Ezelken en de meid volgden haar voorbeeld, en vol vroomheid baden de drie
vrouwen een lange wijle. Doodstil was het in 't stille kwezels-renteniershuis; alleen
van heel ver daarbuiten kwamen af en toe de vage echo's van de muziek aangewaaid.
Stug baden zij, met vinnig prevelende lippen, al hun krachten tegen de verfoeide
vijand, tegen ‘den duivel en zijn pomperijen’ inspannend.
Maar een licht gekrabbel achter een binnendeur kwam hun aandacht afleiden. 't
Was Mirza, die daar, als iedere avond, tegen de akelige straatgevaren veilig
opgeborgen zat en die, haar meesteres horend, vroeg om weer te worden
binnengelaten.
- Och Hiere, Mirza; mee al die troebels ha 'k heur hoast vergeten! zei juffer Toria,
een kruis makend en overeind staand. En haastig ging zij de binnendeur openen.
Zich schuddend en hijgend kwam de hond binnengehuppeld, en dadelijk nam
juffer Toria hem in haar armen op, liet zich 't hele gezicht door zijn chocoladesnoet
belikken, en sprak hem woorden van vertederde liefkozing toe, als tegen een
vertroeteld kind.
- Es Mirzatsje broave? Es Mirzatsje zoete? Es Mirzatsjen ons scheun lief kiendsjen?
De hond kwispelde, likte, schudde en kronkelde zich tussen de
strelend-omknellende armen; maar plotseling, door het verhaal van 't Ezelken weer
herinnerd aan de afschuwwekkende gebeurtenis van vroeger:
- En zal z' heur noeit mier schandelijk en slecht gedroagen? Zal ze noeit mier,
noeit mier mee die vuile, vuile, vuile stroathonden...! bromde de oude kwezel met
dreigende vinger en sombergefronste wenkbrauwen;... en de hond, voor wie zo af
en toe nog eens het gruwelijk verwijt herhaald

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

678
werd, streek als een schuldige de oren in zijn nek, beefde en jankte en krabde met
zijn rechtervoorpootje tegen juffer Toria's mouw, om het akelig gebrom te doen
ophouden. En juffer Toria, dadelijk weer vertederd en tot de tranen ontroerd, zette
Mirza neer en gaf haar een stukje chocolade, op 't snikken af zuchtend:
- Azeu 'n broaf, rein biestjen bedirven, die smeirlappen van stroathonden!
Waarop dan woedend volgde:
- 'k Weinsche dat de loaste stroathond en 't loaste slecht mannemeins tegoare mee
ne stien aan ulderen hals verdronken wierden!
- En 't loaste slecht vreiwemeins euk! raasde 't Ezelken, door juffer Toria's
gramschap in haar eigen toorn weer aangestoken.
- En 't loaste slecht vreiwemens euk! beaamde krachtig juffer Toria. En zij besloot,
profetisch:
- Moar d'r zàl 'n eind aan komen, want de weireld es te slecht om te blijven bestoan.
De weireld zal vergoan as 't nie 'n betert en de deugnieten zillen tot in d' iewigheid
in d' helle branden!
Het was tien uur en 't Ezelken voelde zich afgetobd van emotie en vermoeidheid.
Zij vroeg met weke, huilerige stem of ze naar bed mocht gaan.
- Zeker, we goan allemoal sloapen, zei juffer Toria.
Weer nam zij Mirza op, die onder een apart dekentje, aan 't voeteneinde op haar
bed sliep en ging het Ezelken naar boven voor, terwijl Aamlie, de huismeid, beneden
de voordeur op het nachtslot deed en in de woonkamer het licht uitdoofde.
Buiten, in de zachte zomernacht, zweefden nog af en toe de verre, vage tonen van
de dorpsmuziek, als een dromerig, beschermend liefdesritme door de vreedzaam
stille en donkere lucht...
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XI
Had ooit iemand aan juffrouw Constance moeten zeggen, dat er een dag komen zou,
waarop zij met haar broer, haar enige lieveling, haar kind bijna, voor wie zij alles
had geofferd, in onmin zou geraken en in onmin blijven, dan had ze die voorspelling
als té gek en té onmogelijk beschouwd, om er ook maar een seconde ernstig over na
te denken.
Reeds de volgende ochtend, na een nacht van folterende vertwijfeling, wachtte zij
een brief of een boodschap van hem, waardoor het misverstand zou worden
opgehelderd en het geschil bijgelegd; maar uren verliepen, 't werd middag, 't werd
avond, 't werd nog eens nacht, zonder dat hij enig teken van leven of berouw had
gegeven.
Het Ezelken was in een toestand om er krankzinnig onder te worden. Voor elke
andere oorzaak van onenigheid zou ze zelf smekend naar hem zijn toegevlogen; maar
voor diè reden, voor de gruwelijke scène om die meid: neen, nooit, liever sterven!
Dat kon niet, dat mocht niet, haar ganse wezen kwam er tegen in opstand. ‘Ik of zij,
een van beiden!’ dreunde en trilde 't onophoudelijk in haar op, en al zocht zij ook
naar duizend middelen om buiten dat dilemma de verzoening te bewerken, aldoor
kwam dezelfde folterkeus haar als een nachtmerrie weer aangrijnzen: ‘Ik of zij, geen
middenweg!’
- Zij! zij! zij! Doar 'n moet-e gien seconde aan twijfelen! herhaalde tergend, als
een ongeluksbode, juffer Toria. En van afschuw sloeg de oude kwezel haar handen
in elkaar en richtte haar tragisch-verontwaardigde ogen ten hemel, als om God tot
getuige van die wandaad op te roepen.
- Moar wa goan de meinschen doarvan zeggen! Wa veur 'n reputoassie goan z'
hem geven! schreide wanhopig 't Ezelken.
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- Den duvel hèt hem in zijn macht! Ghôôô! Ghôôô! Ge 'n kent het mannevolk nog
niet! orakelde onheilspellend de oude dweepster. En op die toon ging ze door, vage
schrikwekkende rampen voorspellend, die het ongelukkig Ezelken van gruwel deden
ijzen.
's Avonds van de derde dag had het Ezelken alle hoop verloren. Zij voelde dat het
uit was en dat hij niet alleen de eerste stappen van de verzoening weigerde te wagen,
maar zelfs geen verzoening meer verlangde, ja, geen verzoening met haar wilde. Hij
was en bleef onder de duivelse invloed van die schandelijke meid; niets kon hem
meer redden; en 't Ezelken, uitgeschreid en uitgejammerd, begreep dat zij haar verder
leven zonder hem had in te richten.
Zij kwam bij juffer Toria en zei:
- Iefer Toria, 'k geleuve da ge gelijk hèt. Mijn broere die es deur 't kwoad bezeten
en hij 'n kijkt noar mij nie mier omme. 'k Hè ou wel duzen kiers te bedanken veur
ou goedheid, iefer Toria, da ge mij hier die doagen 'n toevlucht hèt gegeven, en 'k
hoop uit de grond van mijn herte da 'k ou loater meschien euk ne kier van dienst zal
keunen zijn.
Verwonderd keek de oude kwezel op.
- Wa mient-e wel? Wa goa-je doen? vroeg zij.
- Wel, vertrekken, iefer Toria, 'k ben ou al lank genoeg tot last geweest, antwoordde
nederig het geknakte Ezelken.
- Vertrekken! Woar noartoe? vroeg juffer Toria.
Ja, dat wist juffer Constance zelf niet. Daar had ze in haar radeloosheid nog niet
eens over nagedacht. Zij voelde plotseling haar hopeloze ontreddering en weer
kwamen er tranen in haar moegeweende ogen.
- Ala toe toe, zij-je nie wijs dan! bromde goedig juffer Toria. - Hier zilt-e blijven,
zeg ik ou, tot onier en schande van die ou versteuten hèt, zeu lank of da ge wilt, zeu
lank of da ge leeft, as 't neudig es.
Het Ezelken werd week van dankbaarheid...
- O, iefer Toria, iefer Toria, wa zij-je gij toch broave! Moar wa kan-e 'k ik hier
doen! verweet ze zich. - Ge 'n hèt gij mij nie neudig; 'k zal ik hier op den heup
leupen!...
Juffer Toria werd bijna boos.
- Zwijg, zeg ik ou! knorde zij. - Ge 'n peist toch zeker niet
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da 'k 'n fatsoenlijk, godvruchtig meisken zonder dak noch eten op stroate zal joagen,
omdat er ginter 'n schandoal van 'n meissen zit die ou ploats inneemt en ou broere
tegen ou opmoakt. Ala, tut tut tut, zwijgt er van, zeg ik ou; ge zil mij hier gezelschap
houen en helpen in 't huishouen. Kijk, doar es pen en papier. Zet ou doar nere en
schrijft aan ouë fijne menier de páster da g' hier blijft en dat hij ou al ou dijngen moe
zenden.
Het Ezelken gehoorzaamde. Met een bevende stem van ont-roering dankte zij
nogmaals vurig juffer Toria; en toen ging zij voor 't lessenaartje zitten en schreef.
Geachte Broeder,
Met deze laat ik u weten dat ik bij juffrouw Toria Schouw-broeck ben en dat ik in
al mijne droefheid nog het groot geluk gevonden heb van daar te mogen blijven.
Aangezien het leven op die manier voor mij in de pastorij toch niet meer mogelijk
is verzoek ik u van mij al mijne kleeren en alles wat mij toebehoort naar hier te
zenden. Ik had nooit gedacht dat het alzoo tusschen ons zou moeten eindigen, maar
ik heb ten minste den troost dat ik er hoegenaamd geene schuld aan heb en dat ik
alles gedaan heb om het kwaad uit ons gezin te verbannen voor dat het te laat was.
Intusschen bid ik den Heer dat hij uwe oogen opent en u toch nooit in zonde doet
vervallen.
Ik verwacht dus zoo spoedig mogelijk al mijne kleeren en mijn dingen want ik
heb ze noodig.
Uwe diep-bedroefde zuster CONSTANCE VERVAECKE
- Mag 'k 't lezen? vroeg nieuwsgierig juffer Toria, merkend dat het Ezelken de brief
in het couvert ging sluiten. En 't Ezelken dorst niet te weigeren.
- Ik zoe 't hem anders op zijn moage gelapt hên; ge zijt er veel te zachte mee. 'k
Zoe hem verdriegd hên van bij monseigneur te goan, zei de wrokkige oude kwezel,
de brief aan 't Ezelken teruggevend.
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Juffrouw Constance zuchtte en zweeg. Zij kon haar broeders handelwijs in geen
enkel opzicht verdedigen, maar nogmaals zei haar 't instinctmatig solidariteitsgevoel,
dat zij hem ook niet, vooral niet tegenover juffer Toria, bezwaren mocht. Zij sloot
de brief in het couvert, en Aamlie bracht hem naar de bus.
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XII
Was er tóch nog een onuitgesproken, zwakke hoop in het geknakt gemoed van 't
Ezelken gebleven? Wellicht; want gans de volgende dag bespiedde zij met
zenuwachtige gejaagdheid de komst van de postbode.
Maar hij bracht niets voor haar, ook niets voor juffer Toria, die bijna nooit een
brief ontving, en haar dagelijks centen-courantje van een rondventer kocht. Alweer
was er een droeve dag voorbij, deuren en luiken waren dicht en de twee oude vrijsters
en hun oude meid maakten reeds toebereid-selen om te gaan slapen, toen er eensklaps
aan de voordeur werd gescheld.
- Wa es dàtte? Wie mag er nog zeu loate komen bellen? schrikte juffer Toria,
Mirza, die begon te brommen, op de arm nemend.
- Wie weet of dat 't veur mij nie 'n es! zei 't Ezelken, gans bevend van ontroering.
Aamlie ging opendoen.
- Veurzichtig, zilde! De keten nie losmoaken ier da ge gezien 'n hèt wie dat 't es!
waarschuwde juffer Toria.
- Ge meug gerust zijn, ieffreiwe, antwoordde de meid reeds in de gang.
De beide oude vrijsters, roerloos midden in de huiskamer, hoorden 't springen van
het slot, het ratelen van de stalen ketting tegen het hout van de nauwelijks wijkende
deur.
- Wie es er doar? vroeg Aamlies stem, kort, gebiedend. Er klonk als antwoord
slechts een stemgemompel, dat de twee vrouwen, vanuit de huiskamer, niet konden
herkennen; maar zij hoorden de ketting rammelend neervallen en een zware klompstap
even galmen in de gang, terwijl Aamlie, met geheimzinnig gezicht, op de drempel
van de huiskamer verscheen.
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- 't Es Ivo,... mee ou koeffers, fluisterde Aamlie tot juffer Constance.
- Och Hiere!... Och Hiere!... hijgde 't Ezelken, de beide handen op haar borst
gedrukt.
- Mag er hij mee binnenkomen? vroeg de meid.
- Joa hij, antwoordde juffer Toria in de plaats van 't Ezelken.
Juffer Constance was van emotie op een stoel ineengezakt. Juffer Toria knorde
met haar zware stem op Mirza, die even schril aan 't blaffen was gegaan; en, na een
poos gestommel en gesleep door de gang, verscheen het Puipken op zijn kousevoeten
op de drempel van de woonkamer, nam zijn pet af, wenste stil ‘elk ne goên oavond’,
opende zijn vest en haalde uit zijn binnenzak een dicht couvert, dat hij onhandig, en
met een soort benauwde aarzeling, aan juffer Constance toereikte.
Het Ezelken, door haar ontroering overweldigd, kon ternauwernood de inhoud
van het briefje lezen. Het duurde een hele poos vóór het haar ietwat duidelijk werd.
Eindelijk las zij, als door een vochtige nevel heen, deze woorden:
Geachte Zuster,
Aan uw verzoek voldoende zend ik u door Ivo uwe koffers met alles er in wat u
toebehoort. Mocht er nog iets vergeten zijn, laat het mij weten en ik zal het u
nazenden.
Verder is het mij werkelijk een groote rust en een waar genoegen te vernemen,
dat gij in zulk een deftig en godvruchtig huis als dat van juffrouw Schouwbroeck
uwen intrek hebt genomen. Gij hadt voorzeker in het gansche dorp en nog wel in
vele dorpen daarbij geene betere keuze kunnen maken, en ik ben, wat mij betreft,
juffrouw Schouwbroeck ten zeerste dankbaar dat zij U bij zich opgenomen heeft.
Ik twijfel niet of gij zult daar zeer gelukkig zijn, wat ik u ten volle toewensch.
Uwen verkleefden broeder
DÉSIRÉ VERVAECKE
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Hierbij zend ik u in dezelfde enveloppe twee briefjes van honderd frank,
veronderstellende dat gij wel wat geld zult noodig hebben. Als gij er meer noodig
hebt, laat het mij weten en ik zal er voor zorgen.
't Gezicht van 't Ezelken vertrok alsof zij een zuur drankje slikte en zij begon opnieuw
te schreien. De anderen stonden er even wat beteuterd bij, maar juffer Toria kon niet
langer haar nieuwsgierigheid bedwingen, en zij vroeg, alvast de hand uitstrekkend,
zoals zij de vorige avond gedaan had:
- Mag 'k het lezen?
Het Ezelken gaf haar 't briefje, met de bankjes erbij. Juffer Toria zette er Mirza
voor neer, die nijdig brommend naar het Puipken sloop.
- Goa-je zoete zijn? streelde 't Puipken, aanmoedigend met de vingers klappend.
Het Ezelken bedaarde. Juffer Toria, die de brief gelezen had, gaf hem haar
zwijgend-hoofdschuddend terug en riep Mirza weer bij zich. 't Puipken stond steeds
wachtend op de drempel; Aamlie schuins achter hem, vervaagde in 't halfduistere
van de gang.
- Woar mag ik de koeffers nere zetten, iefer Constance? vroeg eindelijk het Puipken.
- Boven; Aamlie zal ou helpen en ou de koamer teugen, antwoordde juffer Toria.
't Puipken en de meid verdwenen en de twee oude vrijsters bleven even alleen.
- Verstoa-je gij da nou? Es dat toch nie onmeinschelijk? zuchtte plotseling het
Ezelken als van fysieke smart ineenkrimpend.
- Wach moar, 'k zal d'r wel wa mier van weten, antwoordde juffer Toria, naar het
geluid van de weggezeulde koffers luis-terend. En, toen de laatste boven was:
- Ivo, wilt g'n glas bier drijnken? riep zij in de gang.
- Os 't ou blieft, iefer Toria... En glimlachend verscheen het Puipken weer op de
drempel.
- Kom moar binnen, Ivo, en zet ou watte; ge zij zeker moe, zei aanmoedigend de
oude vrijster. En tot de meid, terwijl zij haar de sleutels overreikte:
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- Toe, Aamlie, hoalt e-kier 'n goeje flassche veur Ivo; geweet wel, van da Oudenoards,
van onder in de kelder.
't Puipken glimlachte, bij voorbaat reeds genietend van de tractatie; en machinaal
ging zijn hand in zijn zak, naar 't pijpje tastend.
- Joa joa, ontsteek moar 'n puipken, ge moet ou nie zjeneren, zei juffer Toria,
merkend dat hij 't pijpje slechts met aarzeling half bovenhaalde. En zodra de meid
weg was:
- Toe, Ivo, vroeg zij haastig, - vertel ons e-kier, wat ès da nou, wa gebeurt er doar
in de pasterije?
- Ha, iefer Toria, dat 'n weet ik nie, zilde, antwoordde 't Puipken verlegen, zijn
tabakszak openend.
- Joa moar, mee Céline, ge weet toch wel, wa zeg ze nou? Hoe es ze nou mee
menier de páster?
- Ha, ik 'n weet niet, zilde, iefer Toria. Menier de páster hé mij gezeid: - Ivo,
jongen, ge zil moeten mee ouë kurtewoa-gen iefer Constances koeffers noar iefer
Toria's huis voeren, en da es al dat hij mij gezeid hèt.
Aamlie kwam met een grijsbestoven fles te voorschijn en juffer Toria,
misnoegd-teleurgesteld, drong ook bij 't Puipken voorlopig niet verder meer aan. De
fles werd ontkurkt en 't Puipken, die al zwaar aan 't dampen was, kreeg een schuimend
vol pintglas.
Het Ezelken zat op haar stoel te lijden. Duizend vragen had zij de tuinman willen
stellen, maar zij ontsloot haar bevende lippen niet, bang zich niet te kunnen beheersen.
Het Puipken, trouwens, voelde zich daar ook blijkbaar niets op zijn gemak; zodra
zijn glas leeg was stond hij op, bedankte voor een tweede glas, wenste goên avond
en verliet de kamer, gehuld in een rookwolk die hem schier onzichtbaar maakte.
Aamlie begeleidde hem tot 't eind van de gang, over weer en wind en andere
onverschillige dingen pratend; en toen hij op de mat weer zijn klompen had
aangetrokken, opende zij voor hem de deur en bleef daar nog even talmen, terwijl
hij het zeel over zijn schouder lei en de draagbomen van de kruiwagen, die buiten
vóór de deur was blijven staan, in zijn handen optilde.
- Allo, Aamlie, de goe nacht, zilde, zei hij en boog met zijn lichaam naar voren,
om in gang te zetten.
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- Hèè! kuchte hij, en drukte even sterker, omdat de kruiwagen niet dadelijk bewoog;
en uit zijn mond, waarin het ‘puipken’ gekneld zat, gulpte een rookwolk als van een
kleine stoommachine.
Doch als een muur bleef de kruiwagen staan.
- O! Die sloebers! riep 't Puipken, eensklaps de draagbomen loslatend en boos in
't duister van de nacht rondstarend. Maar in de ganse doodstille straat was geen mens
te bespeuren, en 't Puipken, zich bukkend, haalde met grote moeite een dikke baksteen
van tussen wiel en voorplank, die hij, met een verwensing, over de donkere keien
wegkeilde. Toen reed hij heen. Aamlie keek hem nog even na, en om de hoek van
een zijstraatje ging achter 't Puipken een gesmoord gelach op: het spotgelach van de
grappenmakers, die zich daar verscholen hadden.
- Sloebers! bromde Aamlie, en sloeg de voordeur dicht.
Boven, op het eenzaam kamertje, waar zij haar koffers had gevolgd, hoorde 't Ezelken
het hol gebolder van Puipkens klompende voeten door de stille straat verdwijnen,
en 't was haar te moede alsof hij met een doodkist wegreed, waarin haar ganse
levensvreugde voor altijd begraven lag. Zij kermde 't uit van ellende; zij wrong zich
op haar bed, met 't hoofd in haar kussen; zij kon niet denken dat er nog een dag op
deze volgen zou; zij wenste werkelijk dood en begraven te zijn.
De oude torenklok sloeg in de nachtelijke stilte langzaam tien uur. Het was bij
juffer Toria een vaste, strenge regel, dat er nooit meer, na tien uur, ergens licht in
huis te zien mocht zijn.
Haastig en bevend, gehoorzamend als aan een uitgesproken bevel, blies 't Ezelken
haar lichtje uit en ontkleedde zich in 't donker.
Zij huiverde, ondanks de zachte lentenacht. Rillend kroop zij onder haar dekens,
en dáár, roerloos op de rug gestrekt met aldoor stil tranende ogen, vouwde zij
langzaam haar handen in elkaar en bad, voor hem, en nog voor hem, en nóg eens
voor hem, die haar verstoten had, tot de zware slaap der uitputting haar eindelijk in
vergetelheid dompelde.
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XIII
En dagen, en weken, en maanden verliepen; en 't Ezelken blééf bij juffrouw Toria
inwonen, en met haar broer was alle relatie verbroken.
Langzamerhand was zij eraan gewend geraakt, en eindelijk erin geslaagd zich over
haar zware droefheid heen te zetten. De tijd sleet en heelde, dag na dag, een smart
die in 't begin niet te bedaren was.
De eerste tijden was het Ezelken stug binnenshuis gebleven. Voor niets ter wereld
had ze zich, al was het ook maar even, op straat vertoond. Zij voelde hoe er over het
ontzettend nieuws gepraat moest worden. Soms keek ze schuchter door de gordijntjes
van haar bovenraampje in de straat, doch als er zich twee mensen ergens pratend
ophielden twijfelde zij geen ogenblik of er werd over háár geval gebabbeld en met
een gloed van schaamte op 't gezicht trok ze zich dadelijk diep in haar kamer terug.
Vroeger ging ze iedere ochtend naar de eerste mis. 't Was in haar kleurloos
oude-vrijstersleven als een uur van zalige extase, een vast geluk dat elke dag
terugkwam, in steeds vernieuwde, heerlijke bekoring. Hem daar te zien, als goddelijke
zendeling in schitterend kerkgewaad; zijn stem te horen die de vrome, heilige gebeden
prevelde of de schone, indrukwekkende litanieën zong; de zalving van zijn zegenende
gebaren als een milde lafenis haar ziel te voelen strelen, en te weten, te vóélen, dat
het alles háár werk en de vrucht van haar jarenlange opofferingen was,... o, 't bleef
een geluk dat alles toch zo rijk vergoedde en betaalde, een geluk, een gratie, die zij
onophoudelijk waardeerde en waarvoor zij ieder uur de lieve Heer nog dankbaar
was.
Nu ging ze in de week naar de mis niet meer. Hem nu nog te zien en te horen,
ware de wreedste der folteringen ge-
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weest. Nu bleef ze thuis, met vochtige ogen de mis lezend in haar dik gebedenboek;
en 's zondags, als zij toch wel, wilde zij een goede christin blijven, ergens de mis
horen móést, liep zij, diep onder haar zwarte kapmantel verborgen, ruim een halfuur
ver, naar het naburig dorp ter kerke.
Wat er, sinds haar vertrek, met hem en in de pastorij gebeurde, wilde zij eerst niet
weten; maar door juffer Toria, die zich hartstochtelijk op de hoogte trachtte te houden,
hoorde zij toch, haars ondanks, 't een en 't ander.
Juffer Toria, namelijk, was op de inval gekomen, Marcellien, haar tuinman, die
oud en sukkelig werd, een hulp te geven, en daarvoor had zij 't Puipken uitgekozen.
Driemaal in de week: maandags, woensdags en vrijdags, kwam 't Puipken nu bij
de oude kwezel werken, en op die dagen was juffer Toria meer in haar tuin dan
binnenshuis. Eerst begon zij met voorzichtig en van ver confidenties uit te lokken,
maar naarmate zij merkte dat het schuwe Puipken op die wijze niets losliet, werd zij
gaandeweg krasser en brutaler in haar uitvorsingen en stelde rechtstreekse vragen,
die de werkman in de grootste verlegenheid brachten. Toch deed hij geen bepaalde,
onthullingen. Hij verschool zich achter zijn onwetendheid; nooit had hij iets verdachts
gezien of gehoord; het leven in de pastorij ging gewoon zijn gang als vroeger; meneer
de pastoor had het druk als altijd, Céline werkte vlijtig en deed niets buitensporigs
meer; neen, 't Puipken durfde er een eed op doen, nooit meer had hij haar zo gek en
overstuur gezien als die ene avond, en wat er verder kon omgaan was hem onbekend;
zijn eigen bezigheid lag immers in de tuin en hij kwam enkel in huis wanneer hij er
bepaald geroepen werd. En 't Puipken, veel slimmer dan de oude kwezel dacht,
schudde doorgaans 't lastig ondervragen van zich af door te besluiten:
- Meschien weet er de koster mier van as ik, iefer Toria; hij zie menier de páster
heule doagen; informeer bij hem ne kier.
Dat scheepte juffer Toria netjes af, en wrevelig-teleurgesteld kwam zij bij juffer
Constance en verzon er maar wat op van eigen vinding, om het ongelukkig Ezelken
in spanning en in angst te houden. Het waren, als altijd, vage onheilsvoorspel-
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lingen, waarnaar het Ezelken rampzalig en gedwee moest luisteren, zich inspannend
om er iets op te antwoorden waarmee de oude kwezel kon instemmen, zonder dat de
reputatie van haar broer erdoor beklad werd.
- 'k Vrieze da ze nou wel heule doagen sneukelt; 'k vrieze da z' hem reineweren
zal! angstigde 't Ezelken, alsof dit nog steeds het ergste was dat ze zich kon
voorstellen.
Maar juffer Toria sloeg de handen ten hemel; haar grote, zwarte ogen puilden uit
en haar grove stem voorspelde tragisch:
- O, gie onneuzel schoap, die ge zijt! Dat moar dát 'n woare! In de zonde zal z'
hem slepen! Noar d'helle zal z' hem slepen! Ghóóó! Ghóóó! Ne priester noar d'helle!
Daar kon het Ezelken niet tegenop. Telkens ging ze weer aan 't schreien; en 't was
of juffer Toria daar een soort genot in vond: eerst als ze 't Ezelken aan 't huilen had
gekregen staakte zij haar rampvoorspellingen, om haar vriendin te beklagen en over
haar droevig levenslot mee te jammeren.
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XIV
Behalve de gevreesde dagen waarop het Puipken kwam, was juffer Constances leven
in het huis van de oude, rijke kwezel toch wel draaglijk. Er heerste zelfs een rustige
gezelligheid en zij had er ook haar stil-gemakkelijke bezigheden, die nage-noeg de
lange dagen vulden.
De voornaamste van deze was de zorg en het beheer over de verschillende
gedierten, een plicht die zij van Aamlie over-genomen had.
Vooreerst het toezicht over Mirza. Aamlie, hoe accuraat ook, nam het, naar de zin
van haar meesteres, wellicht nog niet stipt genoeg ter harte, en alvast in het begin
van het verblijf van 't Ezelken, had juffer Toria haar op een ochtend, plechtig, als
gold het een enig, dierbaar kind, de hoede over Mirza opgedragen. Zij had haar
ronduit, op akelig strenge toon gezeid:
- Zie, dàt es ou wirk; en verder 'n eisch ik niets van ou; moar as er nog ne kier iets
mee Mirza moest veurvallen lijk of er vroeger gebeurd es, 'k zoe ou direct, op stoande
voet, verzoeken de deur uit te goan.
Het was niet nodig geweest dit hard bevel aan 't Ezelken te herhalen. 's Ochtends
ontving zij de verwende hond uit de armen van haar meesteres; en 's avonds, bij 't
slapen gaan, tilde zij er hem weer in op, zonder hem een enkele seconde van de ganse
dag onbeheerd uit het oog te hebben verloren. Juffer Schouwbroeck mocht gerust
zijn: de herboren virgi-nale deugd van Mirza werd bewaakt, scherper dan een
haremvrouw.
Na de zorg voor Mirza had haar nauwkeurige waakzaamheid zich te oefenen op
de kippen. Juffer Constance durfde 't aan haar vriendin en weldoenster niet bekennen,
maar zij vond juffer Toria's kippen van een gemeenheid zoals ze nog nooit

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

692
tevoren gezien had. Niet alleen kraaiden ze, om de hanen uit de buurt tot zich te
roepen, maar er waren er twee bij: een dikke bruine en een grote zwarte, met vuurrode
kam, die herhaaldelijk zelfs poogden over de omheining heen te vliegen, de hanen
tegemoet.
- O, gie leulijke deugenieten! vloog het Ezelken er dan verontwaardigd op af; en
zij gooide ernaar met stok of bezem, ze beknorrend als beredeneerde wezens, die de
betekenis van haar woorden konden verstaan.
De konijnen, daarentegen, gaven geen last. Die zaten veilig achter rasterwerk in
een apart hokje geborgen, en al deden zij ook af en toe heel wild en raar, als gekken
door elkaar hollend en springend, toch bestond doorgaans hun voornaamste en enige
bezigheid in rustig knabbelen en kauwen, tot zij, goed vetgemest, op hun beurt één
voor één door Aamlie opgepikt en met een lekker sausje in een pannetje verorberd
werden.
Doch waar het weer niet helemaal in 't reine scheen, dat was in de volière. Daar
leefde en fladderde, in gewaarborgde een-slachtigheid, een gans rumoerig volkje van
kanarievogels, tortelduiven, vinken en parkieten door elkaar, en, al werden er ook
eieren gelegd, jongen waren en nog nooit geboren. Maar 't duurde niet lang of 't
Ezelken kreeg allerveegst vermoeden tegenover een toch alleszins gegarandeerde
tortel, die nog maar pas door juffer Toria was aangekocht. Het beest vertoonde hoogst
zonderlinge manieren, scheen zich genoopt te voelen tot diep buigende plichtplegingen
ten opzichte van de andere duivinnen, en wel zeer speciaal ten opzichte van één
bepaalde; 't was een gekoer en een gefladder dat de ganse dag niet ophield, zodat het
Ezelken, in twijfel, er eindelijk gewichtig juffer Toria over ging raadplegen. Juist
was de opgewonden tortel met een allernaarste hofmakerij bezig; er bestond geen
mogelijkheid nog langer over zijn geslacht en neigingen te dubiëren; en met een
rauwe kreet van verontwaardiging, sprong juffer Schouw-broeck in het hok, greep
het fladderend beestje bij zijn vleugels vast en draaide 't in één wrong de nek om.
- Doar zie! gilde ze woedend, de dode vogel in een hoek trappend. En slechts op
het smekend aandringen van 't Ezel-
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ken, en haar stellige verzekering dat de duivin nog niet mee-gezondigd, noch de
liederlijkheid van de tortel aangemoedigd had, werd een tweede slachtoffer gespaard.
Zo roeiden de twee oude vrijsters hardnekkig-onmeedogend om zich heen de zonde
en het kwaad uit; en hun enige grote grief in deze richting, waar zij machteloos
tegenover stonden, als tegenover een hemeltergende uitdaging die niet te keer gegaan
kon worden, was het onbehouwen, nachtelijk gedoe van de katten, op het dak of in
de tuin. 't Was daar soms een geschreeuw en gemiauw om erbij te huilen en te ijzen;
zij vóélden de zonde gebeuren en wisten geen raad om die te beletten; zij waren
trouwens veel te bang om 's avonds in de tuin te lopen en de akelige zondaars te
verjagen; zij keken slechts wanhopig smekend naar Berten, hun eigen rustige, vette,
gecastreerde huispoes, die, gezellig in een kringetje gedraaid, dat alles aanhoorde
zonder een lid te verroeren en die zij, om zijn bezadigde wijsheid, zo teder en zo
innig liefhadden. De oude kwezel trok hem op haar schoot, terwijl daarbuiten 't
liederlijk spektakel gierde, zij sprak hem strelend zoete woordjes toe en deed hem
spinnen, en 't Ezelken moest hem tot troost en tot beloning voor zijn kalmte een
schaaltje suikermelk gaan halen, die hij dan heel langzaam, met kleine, korte
snoeplikjes, de ogen knippend van genot, lekkerbekkerig verorberde.
Dat waren vrijwel de enige, overigens draaglijke hindernissen van hun leven, dat
verder gans kalm en gelukkig zijn dagelijks gangetje liep.
Er was een zachte en gezellige stemming in de stille huiskamer, die, door het groot
en helder vierkant raam, een heel mooi uitzicht op de goed verzorgde, nogal
uitgestrekte tuin had. Eenzelfde, gelijkmatige intimiteit scheen zacht te heersen,
zowel buiten als binnen; het oog ging rustend van de ouderwetse meubelen op de
ouderwetse bloemperkjes; de afgeronde palmboompjes hadden zowel in de huiskamer
als bij het tuinhek kunnen staan; en het glooiend grasveld met zijn vijvertje, waarin
rode vissen zwommen, en waar ook in 't midden, op een minuscuul klein eilandje,
een grote mooie glasbal prijkte, leek helemaal een kunstmatig gedoetje, dat
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van één stuk daar was uitgespreid en ook wel, als een deken opgerold, er weggehaald
had kunnen worden.
Hier en daar stonden kleine bosjes heesters of prijkte een enkele mooie boom,
juist genoeg om sierlijkheid en lommer te geven zonder te zwaar te versomberen; en
alleen de heggen, die het erf omgrensden, waren dicht en hoog, als sterke, groene
vestingen van fraaie veiligheid tegen onbescheiden indringende blikken.
Dáár, vóór 't helder-brede raam, aan beide zijden van een tafeltje waarop hun naaiof breiwerk lag, zaten, met hond en poes, de beide oude vrijsters 't grootst gedeelte
van de dag. Zij namen er hun maaltijden, zij dutten er na den eten in, zij speelden er
's avonds kaart, met Aamlie, die na haar afgelopen dagtaak, als een gelijke, in het
kringetje van hun gezelligheid werd opgenomen. Heel zelden ontving juffer Toria
bezoek, familieleden had zij niet, tenzij héél verre neven die zij liefst zo weinig
mogelijk zag, al was 't ook maar omdat het mannen, en daardoor, in haar ogen,
gewisse zondaars waren; en zo groeide dat oudevrouwendrietal, met gelijke neigingen,
als 't ware vanzelf en onvermijdelijk naar elkander toe, in volmaakte onderlinge
stemming en gemeenschap met hun ganse omgeving, waaruit het manlijk element,
ofwel systematisch verbannen, of tot het strikt noodzakelijke en ongevaarlijke beperkt
was. Nog meer: dat overheersend vrouwelijk element, versterkt nu door de komst
van 't Ezelken, en gedragen door juffer Toria's onbetwiste autoriteit, kon
uitdagend-arrogant optreden tegenover 't zwakker manlijke; en 't werd voor juffer
Toria een nieuw en haar nog onbekend genot, het ganse mannelijk geslacht, in de
persoon van haar oude suffe tuinman Marcellien en zelfs in de persoon van 't Puipken,
wie ze zijn bescheidenheid in het mysterie met meneer de pastoor niet vergeven kon,
bij iedere gelegenheid te vernederen.
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XV
Doch in ieder leven, hoe gelijkmatig en eentonig ook, komt er vroeg of laat, van
buiten af, een of andere nieuwe en opwindende hartstocht; en zo kwam die ook in 't
stil gezin van juffer Toria, en wel bijzonderlijk in het gemoed van 't Ezelken, juist
op het ogenblik toen zij zich, na al haar lijden en verdriet, eindelijk in de vastgroeiende
gang van haar bestaan begon te schikken. Ditmaal raakte het haar wel niet zo
rechtstreeks, maar toch woelde 't, in de diepte van haar oude-vrijstershart, een door
haarzelf niet vermoede maalstroom van ontroerende gewaarwordingen op.
Craeynest, de koster, ging trouwen.
Op een ochtend was het Puipken met dat nieuws bij juffer Toria aangekomen, en
geen geringe opschudding had het er verwekt! Hij ging trouwen met een Westvlaamse,
de dochter van een winkeliertje, tweeëndertig jaar oud; en hoewel 't Puipken verder
van de hele zaak niets afwist, toch begon juffer Toria dadelijk verontwaardigd op de
koster af te geven, terwijl bij 't Ezelken een wondervreemde, weke emotie opkwam.
Die man had háár gevraagd vóór hij aan de andere dacht! Wel had hij haar
gedeeltelijk voor haar verondersteld fortuin gevraagd, maar hij hád haar dan toch
gevraagd en zij had hem geweigerd; en dat aanzoek en die weigering, zij voelde 't
eensklaps als een band tussen hen beiden. Zij had geen spijt, noch berouw; en ware
't opnieuw te beslissen geweest, zij zou precies gedaan hebben als vroeger; maar
boos op hem, als juffer Toria, kon ze niet wezen, en in de grond van haar hart hoopte
zij stil, maar innig, met een zacht gevoel van tere weemoed, dat hij zou gelukkig
zijn.
Zij dacht er onophoudend aan, geheel die lange dag, alsof het voor haarzelf een
levensgebeurtenis was; en 's nachts
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kon zij er niet van slapen en lag peinzend, met wijdopen ogen, te staren door de
hoogste ruitjes van haar raampje, naar de heldere maan in donkerblauwe sterrenhemel.
En toen zij, na eindeloze uren, insliep, droomde zij ervan; en toen zij, nog vóór
dageraad, eensklaps wakkerschrikte, voelde zij haar kussen nat van tranen.
Wat had ze toch? Wat kon het haar eigenlijk schelen?... Zij schaamde zich en bad,
met vroom gevouwen handen, een vurig smeekgebed, als om vergiffenis te vragen
voor zij wist niet welke grote zonde, die zij onbewust begaan had.
- Moakt dat ge 'r de volgende kier wa mier van weet te vertellen, had juffer Toria
in haar onvoldane nieuwsgierigheid tegen 't Puipken gezegd; en toen de tuinman
twee dagen later weer bij de oude kwezel aankwam, had hij een leuk, stralend gezicht,
want hij had de aanstaande van de koster gezien,... ja, zij was in 't dorp geweest, met
haar moeder, om naar ‘d'occoasie’ te kijken, en zij waren ook in de pastorij geweest,
en hadden in de keuken bij Céline koffie gedronken, en meneer de pastoor had hen
gelukgewenst, en...
- Wordt hij nou heul-de-gans zot! barstte juffer Toria woedend uit, 't Puipken in
de rede vallend.
't Puipken stond even onthutst, maar vóór hij er meer van kon vertellen had de
oude kwezel hem alvast hartstochtelijk verder uitgevraagd:
- Hoe zie ze 'r uit?
- Hoa!... 'n firm vreiwemeins, zilde; hij zal d'r meugen mee uitkomen, antwoordde
't Puipken met overtuiging.
- 'n Dikke maffe, zeker? riep minachtend juffer Toria.
- 'n Streusche! zei 't Puipken. - Goe gevuld; d'er es pak aan, zilde! En hij lachte
even, ondeugend, wat juffer Toria's verontwaardiging nog deed stijgen, terwijl het
Ezelken, met een plotse kleur, als was iets onbetamelijks gezegd, de blik zedig ten
gronde sloeg.
- Ho! Die dwoazekonte! Mee azeu ne sloeber willen treiwen. Ze zal d'r geiwe spijt
van hên! Ze zal heur deud-schriemen! voorspelde de oude kwezel dreigend. - Moar
ze 'n moet 't moar weten euk; 't es da ze zelve nie 'n deugt os ze mee azeu ne nie-weird
treiwt! besloot zij wraakgierig; en al haar vroegere veten en haatdragendheid tegen
de koster
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haalde zij nog eens duchtig op.
Het Ezelken zei niets meer. Zij voelde, zich vagelijk schuldig tegenover haar
weldoenster en vriendin, omdat zij deze ruwe uitvallen niet delen kon. Maar zij kón
nu eenmaal niet boos zijn op de koster zoals juffer Toria dat wilde, omdat hij ook
háár ten huwelijk had gevraagd; en in de diepte van haar ziel sprak weer de stille
stem van weemoedige tederheid, die hoopte dat hij altijd goed en braaf en in zijn
huwelijk gelukkig wezen zou.
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XVI
De koster was getrouwd.
Juffer Toria, die altijd - 't mocht vriend of vijand gelden - iedere kerkelijke
plechtigheid bijwoonde, was alleen naar de inzegening gaan kijken, nadat zij
vruchteloos gepoogd had juffer Constance met zich mee te krijgen. Het Ezelken
voelde nog steeds dezelfde onoverwinnelijke angst en afkeer, om haar broer terug
te zien. Vooral in de kerk, in zijn priesterlijk gewaad, in de wijding van zijn ambt,
waarvoor zij gans haar leven had geofferd, zou de foltering haar onuitstaanbaar zijn.
Maar zij voelde wel een vurige nieuwsgierigheid om de jonge kostersvrouw, al was
't dan ook maar even, te bekijken; en toen juffer Toria van de plechtigheid was
terugge-keerd, zaten de twee vrouwen samen in de anders nooit bewoonde, kille
voorkamer, verscholen achter de gordijntjes, om de voorbijtocht van het rijtuig,
waarmee de trouwers naar de stad zouden vertrekken, te bespieden.
Daar kwam het aan! Het ratelde door de straat, in vlug getrappel van hoeven,
tussen een dubbele rij mensen, die nieuwsgierig op de drempels stonden. 't Was gauw
voorbij, maar 't Ezelken had toch gezien: twee bruine knollen van paarden, een
lummel van een koetsier, met een afschuwelijke hoge hoed op en een wit strikje om
zijn zweep: en binnen in de grote, ratelende, ouderwetse koets, het mager profiel van
de geheel in 't zwart geklede koster, en naast hem de bruid, forser en groter dan hij,
met rood-bolle wangen en zwart-bolle ogen; met een zwaar-stevige buste die boogde,
en een grote zwarte hoed vol dikke witte bloemen.
Had hij in 't voorbijrijden bij juffer Toria ingekeken? 't Scheen 't Ezelken van ja,
en vurig kleurend liet zij 't even opgelicht gordijntje neervallen en trok zich in de
schaduw van de muur terug, terwijl juffer Toria, aan 't ander raam,
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een misprijzende verwensing bromde. Zij hoorde 't rijtuig over de hobbelige
straatkeien wegschokken; zij stond daar even roerloos, als in een droom; en in die
droom was 't of zijzelf zich met 't rijtuig voelde wegvoeren, als zijn vrouw naast hem,
een wonder en onbekend gelukslot tegemoet.
Maar 't duurde slechts een ogenblik. De ruwe stem van juffer Toria, die nog steeds
wrokkig tegen de koster uitvaarde, riep haar tot de werkelijkheid terug; en achter de
oude kwezel verliet zij, gedwee als een tam hondje, de kille, onbewoonde voorkamer,
en ging weer, ontroerd en sprakeloos, haar plaats innemen bij het helder tuinraam,
in de huis-kamer.
Die ganse dag bleef 't Ezelken mat en stil. Zij at weinig en sprak slechts de hoogst
nodige woorden. Zij zei dat ze zich niet zo bijzonder wel voelde en ging heel vroeg
naar bed. Maar door Aamlie wist zij dat de koster nog diezelfde avond thuis
terugkwam en er in de straat feest gevierd zou worden, en dat maakte haar rusteloos
en zenuwachtig, en in haar bed lag zij met kloppend hart te luisteren of het rijtuig
nog niet naderde.
Daar hoorde ze 't eindelijk! Evenals 's ochtends, reed het ratelend, in vlugge draf
over de hobbelige keien, nu, in de avondstilte, harder en lawaaiiger nog dan 's
ochtends, zó hard, dat het haar inwendig pijn deed. Meteen vernam zij de echo van
verwijderde juichkreten, en door haar ruiten glom even een vaalrode gloed: de verre
weerglans van de traditionele pikton, die de feestjoelende straatjeugd ginds vóór zijn
huis had aangestoken.
't Was 't Ezelken niet mogelijk in bed te blijven. Zij stond op, huiverend op blote
benen in haar gebreid-wollen, kort nachtrokje, met de om de hals gestrikte, witte
slaapmuts op het hoofd, dat nu zo kinderachtig klein en schraal en smal leek in de
bleke maneschijn. Zij ging naar 't raampje, trok het stil-voorzichtig op een kiertje,
en keek en luisterde, zoals zij vroeger, in de pastorij, zo vaak gedaan had. En al was
de toestand nu heel anders, en al wist zij wel dat niets gebeurde wat niet mocht
gebeuren, toch onderging zij weer bijna 't gevoel van vroeger: een mengsel van toorn,
en spijt, en smart, en ergernis, met een ellendige, onweerstaanbare be-
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hoefte, om haar kwellende emotie in tranen uit te storten.
Het Ezelken schreide!... Zij schreide zonder reden, in een besef van onbeholpen
zwakheid, tegenover al die sterk tot haar doorgalmende vreugd en levenskracht. De
verre gloed sloeg haar in 't bleke, mager aangezicht, het juichgejoel weergalmde
akelig in haar diepgeschokte ziel, en al was die uitgelaten joligheid nog zo gewettigd,
toch klonk het voor haar als een gejuich van zonde, iets griezeligs en bijna liederlijks,
dat de kuise heiligheid van 't sacrament des huwelijks onteerde.
Urenlang bleef zij slapeloos liggen, elk ogenblik, bij ieder opgalmend gejuich, als
onder een vurige pijnsteek, in haar bed zich koortsig omgooiend. Zij begreep niet
wat zij had; zij voelde zich helemaal overspannen en overprikkeld; en, toen het
feestgejoel reeds lang had opgehouden, lag ze zich nog maar steeds te keren en te
wenden, het hart in overijling bonzend en 't ganse lichaam broeiend en gloeiend als
een vuur. En toen zij eindelijk, ziek-moe, met spantrekkende gelaatsspieren
indommelde, werd haar lastige slaap gestoord door nachtmerries en visioenen, waar
telkens weer een on-verjaag- en onuitstaanbaar kwel-tafereel in voorkwam: de koster,
die in nachthemd aan haar sponde stond, met een klein kindje op de arm: een wichtje
dat hij haar met een tergende glimlach toereikte, spottend-fluisterend:
- Kijk, hier es er nog eentsje; 't es veur ou, ge meug het hên.
Zij meende hem werkelijk in levende lijve te zien en te horen: zij sloeg haar handen
uit en brabbelde woedend in haar slaap hortende woorden: - Goa wig mee die vuiligheid! Zij-je niet beschoamd! Veur wie aanzie je mij dan? Maar nauwelijks was de
nachtmerrie geweken en dutte zij weer in of daar was het opnieuw: de grinnikende
koster in zijn nachthemd aan haar sponde met een kindje op de arm:
- Kijk, doar es er nòg eentsje, 't es veur ou, ge meug het hên... tot zij er eindelijk
huilend van wakker schrikte en met een diepe zucht van verlossing het grijze schijnsel
van de dageraad door de hoge ruitjes van haar vensterraam zag schemeren.
Zij vouwde haar handen in elkaar en prevelde een vurig-
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vroom ochtendgebed. Zij voelde, dat zij in de waanzin van die vreemde nacht door
de duivel was bekoord geweest, en zij besloot ineens onmiddellijk uit haar bed te
komen en in 't naburig dorp te biecht en te communie te gaan.
Al spoedig was ze gereed. Geluidloos in 't halfduister aangekleed, met zwarte
pijpjesmuts en zwarte kapmantel, sloop zij geluidloos uit haar kamertje, met het groot
gebedenboek in de hand. Zij kwam aan 't kamertje van Aamlie, duwde de deur zacht
open, zei aan de half ontwaakte meid dat zij ter kerke ging, daalde gebogen, op haar
tenen, de krakende trap af. Het ogenblik daarna was ze buiten, alleen in de verlaten
straat met dichte huizen, in de grauwe, kille schemering van een vroege
septemberochtend. Zij was blij er geen mens te ontmoeten, zij haastte zich het dorp
uit, volgde de kronkelige zandweg tussen de vlakke herfstvelden, zag eindelijk, tegen
de grijze horizont, als een ten hemel wijzende vinger, de rechte naald van het naburig
dorpstorentje. En 't was alsof het kerkje haar zien komen had en haar nodend tot zich
wenkte: eensklaps begon het klokje zacht te tampen in de verte, en in 't benauwde
hart van 't Ezelken weergalmde 't als een stem van troost en vrede, die o zo zalig alle
stormen zou bedaren.
Zij haastte zich. Diep onder haar kapmantel verborgen, kwam zij in 't dorpje aan,
tegelijk met enkele andere gekapmantelde vrouwen, die ook ter kerke reeds gingen.
Zij doopte haar vingers in 't wijwatervat bij de ingang van het kerkportaal en maakte
vroom en diep haar kruis; en, zonder naar iets of iemand om te kijken, ging zij knielen
op het hard, eikenhouten bankje van de biechtstoel, waar, als elke dag, de priester,
in wit koorhemd, achter het tralieluikje op zijn boetelingen zat te wachten.
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XVII
Een jaar was verlopen, zonder gebeurtenissen. Langzamerhand was het Ezelken aan
de toestand gewend geraakt. De wrange smart zat dieper in haar hart teruggedrongen
en zij schuwde minder de mensen en het leven van het dorp. Zij ging nu wel eens,
voor juffer Toria, op boodschappen uit, eerst schuchter nog, bij schemeravond, als
een die zich verbergen moet, doch van lieverlede weer gewoon als vroeger, bij heldere
dag. Over Célines geval was ze heen. Die had ze reeds een paar keer van ver gezien,
en vol boze minachting 't hoofd voor haar opzij gewend; maar haar grote, ontzettende
angst was de geduchte ontmoeting met haar broeder, alsof dat een gebeurtenis was,
die ze misschien niet overleven zou. En toch: 't gebeurde, zoals het onvermijdelijk
móést gebeuren, en het ging zó gewoon, en zó natuurlijk en zó deftig, dat zij, dagen
daarna, nog niet begreep hoe of 't mogelijk was geweest.
Zij had hem ontmoet op een avond, tussen schemerlicht en duister, vlak bij het
huis van juffer Toria, terwijl zij in de buurt met haar kan om melk ging. Zij zag hem
komen langs 't trottoir, recht op haar af, in onvermijdelijke ontmoeting; en 't sloeg
haar eensklaps als een lamheid in de benen: haar knieën knikten en zij strompelde
naar 't midden van de straat, als om voor hem te vluchten. Maar het was sterker dan
haar wil: haar schuwe ogen keken instinctmatig even naar hem op; en op hetzelfde
moment zag zij hem groeten, haar groeten alsof zij een prinses was, even stilgehouden
met een buiging van zijn steek tot aan de grond; en, als automatisch, groette zij terug,
een en al deftigheid, met gloeiende wangen, zoals zij een bisschop zou groeten. Zij
had hem slechts als in een weerlicht aangekeken, maar genoeg toch om te merken
dat hij er goed uitzag, misschien wat rood in 't ge-
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zicht en weer een ietsje te zwaarlijvig; en eerst toen zij, met nog jagend hart, weer
veilig in het huis van juffer Toria geborgen zat, gaf ze zich duidelijk rekenschap van
de ontzettende gebeurtenis en vroeg ze zich af hoe het wel kon dat het zo natuurlijk
en zo kalm was afgelopen. Eerst nu voelde zij duidelijk, in al zijn scherpheid, het
onverbiddelijk definitieve van de scheiding, maar tot haar diepe verbazing leed zij
er haast niet meer onder en was er niet ver van af te denken, dat die toestand de enig
mogelijke en wellicht voor beiden ook de beste was. Dàt wat haar maanden vroeger
zou hebben doen schreien van ellende, gaf haar, eenmaal de eerste emotie voorbij,
een gevoel van zachte en veilige berusting, iets dat nu werkelijk zo kon blijven duren,
omdat het zich vanzelf, door lijden en strijden, tot die onwrikbaar vaste basis vastgezet
had.
Een andere ontmoeting, die haar ook weer nader tot haar vroeger leven bracht, was
die van de koster. Gans onbevangen kwam hij eens op straat naar haar toe, vroeg
hoe 't met haar ging, en na een heel kort praatje drong hij erop aan, dat zij toch eens
met zijn vrouw zou komen kennis maken.
- Moar ge moet ou 'n beetsen hoasten, glimlachte hij, want tusschen dit en ienige
doagen goa ze mee ne kleine kwekker liggen.
- Es 't woar! zei 't Ezelken, een vuurkleur krijgend. En meteen kwam zich even
de gekke gedachte aan haar opdringen, dat zij nu zelf in zulk een toestand als de
kostersvrouw had kunnen zijn, indien zij op zijn huwelijksaanvraag was ingegaan.
't Was of hij instinctmatig haar gedachte raadde. Een leuke uitdrukking kwam over
zijn steeds jeugdig gebleven gelaat, en hij fluisterde:
- 't Es toch oardig in de weireld, e-woar, iefer Constance. Hoadt-e gewild, ge zoedt
gij nou meschien azeu zijn.
- 'k 'n Moe doar nie van weten! riep het Ezelken eensklaps kort en driftig,
giftig-boos wordend.
Hij excuseerde zich. Hij had haar toch heus niet willen beledigen. Hij zei dat maar,
omdat het even zo in zijn gedachte opkwam, en nog eens herhaalde hij, dat zij hem
toch zulk
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een groot genoegen zou doen, indien ze met zijn vrouw eens wilde komen kennis
maken. Hij scheen zich in 't geheel niet bewust van de sombere haat, die juffer Toria
tegen hem koesterde, en bekende zelfs, tot grote schrik van 't Ezelken, dat hij reeds
meer dan eens van plan was geweest, haar bij de oude kwezel een bezoek te brengen.
Juffer Constance brandde van verlangen om hem even over meneer de pastoor en
Céline te ondervragen. Zij stond daar in de straat te talmen, hopend dat hij er zelf
eerst over zou beginnen; doch hij deed het niet, en toen hij weg was vond ze 't ook
maar best dat er niet over werd gesproken, en weer voelde zij, sterker nog dan na de
ontmoeting met haar broeder, de taaie kracht van een vastgegroeide toestand, die
niet meer zou noch kon veranderen.
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XVIII
Met dat alles was juffer Constance toch weer gelukkig geworden. Er lag nu in haar
dagelijks leven zoveel zachte, en veilige, en ook deftige rust om haar heen. In zo'n
rijk dorps-renteniersleven van slechts drie vrouwen bij elkaar, was er zoveel kalme
degelijkheid en zo weinig storing. De levensstrijd van daarbuiten drong niet tot hen
door. Zij wisten er niet meer van dan zij verlangden te weten, niet meer dan wat hun
lange, vrije uren aangenaam vervullen kon. Zij zaten daar als op een schoon en welig
eiland waar hun niets ontbrak en rondom mochten de grootste stormen woeden zonder
hen te deren. Al het goede en al het kwade moest feitelijk uit hun intiem eigen
kringetje komen.
De kalme harmonie, wel af en toe, zoals in 't leven onvermijdelijk is, door een of
andere oorzaak van ontstemming onderbroken, had er dan ook lang en zacht geheerst,
maar nu leek het alsof er verandering zou komen.
't Was of de natuur haar revanche wou nemen.
Juffrouw Toria, die op haar leeftijd nog niet wist wat ziekzijn was, had zich al een
hele tijd minder behaaglijk gevoeld. Nu eens klaagde zij over hoofdpijn, dan weer
over maagpijn; haar nachten waren dikwijls slapeloos, haar eetlust liet te wensen
over, en haar gezicht stond soms pijnlijk vertrokken en kreeg een ongezonde,
geelachtig-doffe kleur.
De dokter werd gehaald.
Het was een goedige, sympathieke, ouderwetse dorpsarts, een man op leeftijd, die
veel in zijn praktijk had bijgewoond, en die, beter kennende zijn patiënten dan hun
kwalen, zich doorgaans beperkte tot het voorschrijven van een ‘flesje’ en, als dat
niet hielp, nog twee voorname andere middelen kende: rust en sterke voeding.
Bij zijn minder gefortuneerde zieken: bij de veldarbeiders,

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

706
bij de boeren, hoefde hij niet al te bang te zijn zich te vergissen. Rust en voedsel, als
die mensen het zich konden veroorloven, of het nodige ervoor kregen, verrichtten
daar meestal wonderen. Maar ook bij zijn welgestelde patiënten, voorál bij zijn
welgestelde patiënten, die zulke makkelijke geneeskunde zo bijzonder naar hun
smaak vonden, was hij om zo te zeggen door zijn gunstige reputatie gedwongen
dezelfde therapeutiek toe te passen, en bij dát gedeelte van zijn clientèle werkte het
niet altijd even gunstig. Dáár was het wel een enkele maal op beroerte of
hartverlamming uitgelopen, en zeer zeker lagen er op 't kerkhof, die, met een ander
dieet, nog een aardig poosje zouden rondgelopen hebben.
Hij kwam, keek naar juffer Toria's tong, voelde haar pols, informeerde naar haar
eet- en slaaplust, en al dadelijk klonk zijn wel verwachte diagnose:
- Hm!... 't Zijn fleiwten. Ge zilt ou beter moete voên, en 'n goe gloas wijn drijnken.
'k Zal beginnen mee ou 'n flasselken veuren te schrijven, woarvan da g' alle twie uren
ne lepel meug nemen.
- Ne soeplepel of ne káffeelepel, menier den dokteur? vroeg juffer Toria nauwgezet.
- Ne soeplepel, ne firme soeplepel. Goa-je op tij noar achter?
- Almets, en almets niet, antwoordde de oude kwezel angstig. Zoedt er mee beteren?
- Ge meug gerust zijn, 't es 'n affeiren van niemendalle, verzekerde de oude dokter,
alvast naar de deur gaand om te vertrekken.
- En mijn moagpijne, menier den dokteur? 'k Hè toch almets zuk 'n wrieë
moagpijne, klaagde juffer Toria, hem op de hielen volgend en wanhopig dat hij zo
gauw wegging.
- 't Zal d'r euk mee beteren; 't 'n zijn anders nie as fleiwten op de moage, herhaalde
de arts gebogen onder 't deurportaal verdwijnend.
Juffer Toria, en ook het Ezelken, waren maar half gerustgesteld. Toch hadden zij
volkomen vertrouwen in dokter Van Boeckel, die al zóveel mensen had genezen; en
Aamlie werd dadelijk om de fles gezonden, die de dokter bij zich
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aan huis was gaan klaarmaken, terwijl juffer Toria en haar vriendin begonnen te
verzinnen, wat de zieke wel voor smakelijks zou kunnen eten. Het was in de jachttijd,
de keus voor het avondmaal werd op een paar jonge patrijsjes gevestigd, en juffer
Toria ging zelf met het Ezelken in de wijnkelder, om er een fijne fles oude bordeaux
te halen.
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XIX
Ondanks de patrijsjes, de kippetjes, de wijntjes en veel andere lekkere dingen, kwam
er echter geen verbetering in juffer Toria's toestand. Integendeel: zij ging achteruit.
Haar grof gezicht, onder de zwartgeverfde haarpruik, werd steeds geler en steeds
meer gerimpeld, de grote mond met valse tanden puilde uit tussen de ingevallen
wangen en de donkere ogen hadden soms een star-verschrikte uitdrukking, alsof zij
angstwekkende taferelen aanschouwden.
- Vólhêwen, ge zil zien dat 't er mee zal beteren, verzekerde dokter Van Boeckel.
Maar ondanks al de prikkelende of kalmerende middelen nam de eetlust af en bleven
de nachten slapeloos, terwijl de pijnen, inzonderheid de maagkrampen, soms
onuitstaanbaar werden.
Iedere maaltijd, meestal gevolgd door het schrikkelijk lijden, was een telkens
vernieuwde proefneming en beproeving.
Gelukte het dat iets gevonden was wat minder smart veroorzaakte, dan werd het
elke dag, en zelfs verschillende malen daags gebruikt, tot de zieke er beu van werd,
of weer de pijnen voelde. Ook de ‘flasselkes’ van alle kleur en smaak volgden 't een
het ander op, tot zij om de beurt hun uitwerking en kracht verloren, en 't enigste wat
juffer Toria's smarten werkelijk nog een poos verzachten kon, was een lichte
bedwelming door wijn. Dan kreeg zij weer een lichte blos over haar gele wangen,
haar zwarte ogen schitterden, zij praatte en herleefde, alsof zij reeds genezen was.
Het wond haar op, zij kon zelfs vrolijk worden en weer levendig belang stellen in
de kleine gebeurtenisjes van haar stil-bekrompen omgeving. Zij werd vertrouwelijk
in die uren, zij vertelde of hoorde graag iets uit het verleden, en, wat juffer Constance
een onoverwinnelijke griezelangst inboezemde, telkens, als de zieke in die stemming
was, eindigde zij met het gesprek
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te brengen over de gehate mannen en de verafschuwde liefde. 't Was als een soort
van depravatie. Aamlie en het Puipken moesten op informatie uit, moesten haar
weten te vertellen welke liefdesschandaaltjes er op 't dorp gebeurden, wie van de
jonge meisjes op dat ogenblik een kind moest krijgen, wie onder de getrouwde
mannen zich met andere vrouwen bezighield. Over meneer de pastoor en zijn
ongehoorde toegevendheid voor de misbruiken van Céline was zij nooit uitgepraat,
nog altijd giftig op het Puipken, omdat hij beweerde daar niets van af te weten; en
zo bracht zij het gesprek over zichzelf, met een nijdige trots haar vuisten ballend,
razend op de mannen in het algemeen: - De sloebers, ze zoên 't mee mij moeten
proberen! Ofwel zij viel, gans onverwacht, het ontstelde Ezelken aan: - Ou hêt 't nog
ienen durven vroagen, die sloeber van die koster; moar aan mij noeit, noeit, niemand!
En in haar woedekreten trilde 't van teleurgestelde wrok, een wrok die zich dan weer
in het behagen koesterde van al het kwaad dat zij gedurende haar ganse leven aan
de liefde en de geslachtsdrift had gedaan: de doodgeschoten hanen, de geworgde
tortels, de gecastreerde poezen en konijnen, en de meid die zij had weggezonden,
aan de deur geschopt op de nooit vergeten, akelige dag dat Mirza haar eerste en enige
misstap had begaan.
Juffer Toria had het moeten weten!... Zij had moeten weten dat het Ezelken, kort
na de geboorte van het eerste kind, bij de verfoeide koster aan huis was geweest, dat
zij er kennis met de jonge moeder had gemaakt, dat zij vertederd 't wichtje in haar
armen had genomen, en nauwelijks geprotesteerd had, toen de koster, half lachend,
half ernstig zei, dat het wel aardig zou geweest zijn indien zij meter van het kind
geworden was! Juffer Toria had het moeten weten, dat zij er later was teruggekeerd,
door zij wist niet welke grote attractie aangelokt, en er sinds die dag geregeld kwam,
twee, driemaal in de week en er grotendeels de winkelwaren kocht: koffie, suiker,
meel, rijst, die zij eertijds in de andere winkels van het dorp ging halen! Het Ezelken
verweet het zich als een verraad tegenover haar oude vriendin en weldoenster; telkens
nam ze zich vast voor er niet meer heen te gaan, maar telkens weer bezweek zij onder
de verzoeking,
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die als een ondeugd werd waartegen zij geen weerstand meer kon bieden.
Neen, zij kon niet boos zijn op die man, zoals juffer Toria dat wilde, alleen omdat
hij haar ten huwelijk had durven vragen. Zij durfde 't nauwelijks aan zichzelf
bekennen, maar zij voelde 't nu eerder als een huldeblijk van hem, iets dat zij niet
moest, en trouwens ook niet kón, vergeten. Zij voelde nog steeds geen de minste
spijt hem van de hand te hebben gewezen, maar zijn gezin, zijn vrouw, zijn kind, zij
beschouwde 't zowat als haar eigen gezin, dat zij moest helpen steunen en beschermen,
indien het haar mogelijk was.
Wat haar ook bijzonder aantrok en boeide, was de toeschietelijke, minzame
bejegening, die er haar telkens wachtte. Zijn kloeke, degelijke vrouw wist niet wat
ze al doen zou om haar te behagen; juffer Constance mocht niet bij de winkeltoonbank
blijven staan, als gewone, andere klanten; zij moest in de keuken komen, uit de tocht,
bij de kachelwarmte; zij moest een kop koffie of een glaasje zoete likeur aanvaarden,
zij moest maar doen precies alsof ze thuis was.
En 't Ezelken, haar leven lang gewend voor anderen zich op te offeren, liet zich
nu door de bekoring strelen op haar beurt ook eens door anderen verwend te worden.
Zij zat daar, gelukkig-glimlachend, met van emotie warme wangen in de keuken
naast de wieg van 't kindje, dat zij met een ware liefde zag opgroeien. Het was een
meisje en heette Clemence, en 't Ezelken was blij dat het een meisje was, en juist
toevallig dezelfde voornaam droeg als haar geliefde overleden moeder. En, wat ze
ook al deed, en hoe ze zich ook diep voor die gedachte schaamde: zij kon het kind
niet in haar armen nemen, zonder telkens daarbij die onzinnige en bijna zondige
gewaarwording te voelen alsof 't háár eigen kind was. In 't bijzijn van de koster dorst
ze 't haast niet aan te kijken, maar zodra zij zich met zijn vrouw alleen bevond, was
't haar groot geluk het even op haar schoot te nemen en met een soort schroomvallige
onhandigheid te knuffelen, zodat de kostersvrouw meer dan eens verwonderd uitriep:
- Wel, iefer Constance, hoe dat-e gij toch nie getreiwd 'n zijt, gij die zeu geiren
kinders ziet!
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Toen lei ze spoedig, angstig als 't ware, 't wichtje in zijn wieg terug, en antwoordde,
verlegen:
- Oeijoeijoei! Op zuk 'n dijngen 'n hè k' ik van mijn leven nie gepeisd; 'k loate dat
aan ander over.
Maar eens, terwijl ze 't kleintje op haar schoot had, kwam de koster haastig binnen,
vóór ze de tijd had gehad het weer in zijn wiegje te leggen.
- Wel wel, iefer Constance, wordt-e nou kindermeissen! riep hij, vrolijk-verbaasd.
Zij schrikte eerst zó, dat ze geen woord kon vinden; en 't was de kostersvrouw die
in háár plaats antwoordde:
- O, iefer Constance es zot van kinders, ge 'n hèt doar gien gedacht van!
- Es 't woar! lachte de koster, 't Ezelken ondeugend-schalks aankijkend. - Hawèl,
weet-e watte, knipoogde hij naar zijn vrouw, - we zillen heur numero twieë cadeau
doen!
- Zij-je niet beschoamd! riep verwijtend de kosterin, een kleur krijgend.
Onthutst keek 't Ezelken haar aan.
- Joa joa, iefer Constance, 't es al were zeu verre, binnen 'n moand of drije,...
schertste de koster.
Vuurrood sloeg 't Ezelken de blik ten gronde en even duizelde 't in haar van
ongekende akeligheid. Zij werd eensklaps weer boos en nijdig op hem, zoals destijds,
wanneer zij hem, ofschoon ten onrechte, verdacht met Céline te knoeien.
- Zwijg moar, zwijg moar, bromde zij, 'k 'n moe zuk 'n dijngen nie heuren. En zij
stond op om te vertrekken.
- O, gien dwoaze loeder! knorde de kostersvrouw op haar man.
- Verexcuseerd, iefer Constance, verexcuseerd, trachtte deze, gans beteuterd, zich
zijn onhandig grapje te doen vergeven. Gelukkig kwamen er mensen in het winkeltje.
Dat was een verlossende afleiding, ook voor het Ezelken, die reeds niet boos meer,
maar nog steeds zo diep ontsteld was.
- Tot morgen? Of tot overmorgen? vroeg angstig de vrouw, het Ezelken tot aan
de voordeur uitleidend.
- Joa, 'k peis 't toch wel, zei 't Ezelken.
En, haar zwarte mantelkap beschermend over 't hoofd getrokken, ging zij de straat
op.
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XX
Gedurende vier dagen was juffer Constance in het kostershuis niet meer te zien. Maar
langer kon ze 't ook niet volhouden. Het trok haar weer aan als een ondeugd. Al die
dagen had ze met vurige vroomheid gebeden, waarom wist ze niet, maar gesmeekt
en gebeden, was te biecht en te communie geweest in het naburig dorp waar ze ter
kerke ging; en versterkt kwam ze terug, vast wetend dat ze nog terug mócht komen,
zonder doodzonde te bedrijven.
Er was dan ook nog wel iets anders, dat haar in het huisje van de koster aantrok.
Nu ze toch haar broeder had teruggezien en niet bang was hem nog meer te ontmoeten,
was van lieverlede een stil knagende belangstelling voor zijn leven weer in haar
ontwaakt. Niet dat ze nog hoopte ooit bij hem terug te komen, die illusie was voor
altijd uit en zij verlangde 't haast niet meer, maar zij wilde nog wel graag iets van
hem horen en in de eerste plaats te weten komen, hoe het nu gesteld was met de
verderfelijke invloed van die verfoeide meid, voor wie zij de pastorij - de droom van
gans haar leven - had moeten verlaten.
Lang had zij geaarzeld, lang had zij gehoopt dat de koster er toch eens over zou
beginnen, maar hij blééf zwijgen, en eindelijk, wachtensmoe, vroeg ze 't hem zelf
ronduit, sidderend voor het geduchte antwoord.
Maar dadelijk zette de koster een ernstig-bedenkelijk, bijna wrevelig gezicht.
- O, iefer Constance, zei hij; - ik ben de loaste meins van de weireld aan wie da
ge dá moet vroagen. Menier de páster zegt zjuust tegen mij de neudige woorden, en
sedert dat-e gij uit de pasterije wig zijt 'n ben ik er zelfs in de keuken nie mier geweest.
Als ik er kome ['k moet er wel komen, ne woar?] loat iefer Céline [en zijn stem
gromde toornig met
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spottende nadruk op dat woord ‘iefer’] loat iefer Céline mij in de gank op de matte
stoan, en doar mag ik d'orders van menier de páster afwachten.
De man sprak waarheid. Sinds juffer Constance weg was, had Céline in de pastorij
schoon schip gemaakt en in alles haar invloed doen gelden. Wist iefer Constance
dan niet, dat Céline stookte om hem, de koster, uit de kerk weg te krijgen en haar
oudste broer, die stommerik, die dronkaard, in zijn plaats te stellen? Wist juffer
Constance dan nog niet dat Célines moeder, zusters, broers ganse dagen in de pastorij
zaten en er 's avonds met vrachten van allerlei goeds vandaan kwamen? En was het
eindelijk juffer Constance onbekend, dat zelfs het goede Puipken er aan de deur was
gezet, ja ja, het Puipken, die meer dan twintig jaar in de tuin van de pastorij gewerkt
had, om voor Célines vader, een onbekwame luiaard, de plaats in te ruimen?
Juffer Constance, de wangen gloeiend, de handen van ontzetting in elkaar geslagen,
hoorde me daar mooie dingen. Nooit had ze in de verste verte zelfs vermoed dat het
zó erg kon worden. Aan 't goedig Puipken had zij in de laatste tijd wel iets ongewoons
gemerkt, een zekere lusteloosheid en neerslachtigheid; maar, dat hij uit de pastorij
was weggezonden, neen, daar wist ze of vermoedde ze het eerste woord niet van!
En 't was dus ook niet alleen ‘sneukeien’ meer, maar gewoonweg stelen, wat die
schandelijke meid nu deed! En haar broeder duldde dat, verdedigde dat, in plaats
van haar op straat te schoppen! Of wist hij misschien niet wat er gebeurde? Of wilde
hij 't niet weten? Wat was dat toch met hem?
- Doar 'n verstoa giene meins hem aan, antwoordde, voorzichtig-ontwijkend, de
koster.
- Drijnkt ze nog! Lig ze nog almets zat in heur bedde, die vodde? vorste 't
verontwaardigd Ezelken.
De koster haalde zijn schouders op.
- Al da 'k zie es da ze wrie reud en streus wordt, zei hij. Sinds zij uit de pastorij
vertrokken was, had juffer Constance haar vroegere meid niet meer van dichtbij
gezien, of niet meer willen zien. Waar zij haar toevallig op straat moest ontmoeten,
wendde zij met walg het hoofd af. Maar nu dat
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het verfoeide schepsel onverwacht weer op de voorgrond van haar leven drong,
voelde 't Ezelken een soort van kwellend, ziekelijk verlangen in zich opkomen om
haar nog eens waar te nemen.
't Was ook niet moeilijk, als ze maar wat geduld wou hebben. De pastorij stond
schuins tegenover het kostershuis, en van achter 't winkelraampje kon men
gemakkelijk de voordeur en de stoep bespieden. 't Ongeluk was dat het Ezelken, ter
wille van juffer Toria, nooit lang weg mocht blijven, en dagen en dagen verliepen
zonder dat zij iets anders dan de barre muren en de gesloten deur en vensters van de
pastorij te zien kreeg.
Maar eindelijk, op een schemeravond, gelukte 't. Het Ezelken zat bij 't kinderwiegje
in de keuken, toen de kostersvrouw, die in de winkel was, haar eensklaps dringend
toeriep:
- Toe, iefer Constance, hoast ou, z' es doar!
Het Ezelken kwam gevlogen en staarde, met bonzend hart achter de toonbank
verborgen, door het winkelraam naar buiten.
Céline ging juist de treden van de stoep af. In zwartwollen muts en zwartlakense
mantel, de volle wangen hoog van kleur, de ogen wild als altijd, toch uiterlijk
ingetogen van kleding, maar volkomen zelfbewust in haar vlugge, soepele
bewegingen, stapte zij, met een air van arrogantie, de stille straat in. 't Ezelken wist
niet wat zij zag, herkende haar vroegere meid haast niet meer. Zij zag de flinke
houding, de forsgeworden heupen, en in een even van elkaar waaien van de met
blauw gevoerde, zwarte mantelslippen, de prachtig-kloeke golving van haar
zwaargeworden boezem.
- Ha moar Hiere toch! Ha moar Hiere toch! kermde 't ontstelde Ezelken tot de
kostersvrouw, alsof deze het verhelpen kon. En plots, zichzelf niet langer kunnende
beheersen, barstte zij in overstelpende tranen uit.
- Wa schilt er toch! Wel, wel, iefer Constance ge' meugt ou da zeu noar nie trekken!
poogde de geschrokken kostersvrouw het Ezelken te troosten. Maar het Ezelken wás
niet te troosten. Zij schreide en snikte hoe langer hoe heviger zonder te kunnen of te
durven bekennen waarom ze zo schreide,...
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ze schreide, omdat Céline zo schoon en zo fors was geworden, ze schreide, omdat
ze daar zo zelfbewust en arrogant en statig over de straat liep, ze schreide, ze
gruwelschreide van onverklaarbare angst, omdat Céline, nauwelijks verborgen door
de losse slippen van de lange, zwarte mantel, zulke prachtig-volle heupen en zulk
een zware, stevige boezem had gekregen.
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XXI
Met dat al waren en bleven de bezoeken in het kostershuis toch feitelijk de enige
uitspanningsuren, die het Ezelken, sinds juffer Toria's ziekte, genoot.
Juffer Toria was een van die verwende en lastige zieken, die aldoor iemand om
zich heen willen hebben. Was juffer Constance eventjes uit, zolang ze niet terugkwam
moest Aamlie bij haar blijven. Maar juffer Toria bleek oneindig veel meer gesteld
op het gezelschap van juffer Constance dan op dat van haar meid, die trouwens ook
genoeg haar werk in huis had, en zo kwam het vanzelf dat het Ezelken haar schaarse
ogenblikken rust en vrijheid steeds zag inkorten.
Daarover klaagde zij niet en paste haar zieke vriendin met liefde en toewijding
op. 't Werd zelfs een goede afleiding voor haar verdriet, en zij, die na de ruzie met
haar broer onder gebrek aan bezigheid geleden had, was gelukkig zich weer voor
iemand te kunnen opofferen.
't Was anders geen prettige zaak. De kwaal van juffer Toria bleef slepende, nu
eens was zij wat beter, dan weer minder goed, maar toch in het geheel met trage,
stage achteruitgang. Wat dokter Van Boeckel ook al troostte en welke middelen hij
ook voorschreef, genezen deed hij juffer Toria niet.
Voor wie dagelijks met de oude kwezel leefde was 't niet zo opvallend, maar wie
haar slechts af en toe zag, schrok van de verandering. 't Was als een boom of een
plant, die langzaam uitdroogt en doodgaat. Alles aan haar scheen te verschrompelen
en te vervallen: haar knokkelige handen werden als gerimpeld perkament, haar geel
gezicht scheen te versmallen en te verkleinen, haar hoofd zonk, als te zwaar geworden,
voorover op de borst, door de trekkende pezen van de ontvleesde hals, als met
strakgespannen touwen vastgehouden. De eetlust was weg en kon, zelfs door de
fijnste schoteltjes
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van Aamlie, niet meer worden opgewekt. De stem had een schor-holle, doffe klank
gekregen, de pijnen werden knagend en bestendig, en de grote mond met dikke,
blauwachtige lippen, hing, als in benauwend hijgen, voortdurend half open. Alleen
de ogen, de grote, stuurse, kwade, zwarte ogen, hadden nog niets van hun somber
vuur verloren en schenen van de heldergebleven kracht van haar geestvermogens te
getuigen.
Juffer Toria scheen het voorgevoel te hebben, dat zij niet meer zou genezen. Zij
geloofde niet langer aan de troostende voorspellingen van dokter Van Boeckel, zij
koesterde zelfs een geheime, wrokkige minachting tegenover hem en deed niets meer
van al wat hij haar voorschreef; maar met al de inspanning van haar laatste krachten
en de medehulp van 't Ezelken, streed zij, om, door de steun der goddelijke macht,
misschien nog haar genezing, en, in elk geval, haar zielezaligheid te bewerken.
Juffer Constance werd in het dorp rondgestuurd, om oude en jonge ongehuwde
dochters van uitmuntend gedrag bij elkaar te zoeken, die, voor juffer Toria's genezing,
gezamenlijke bedevaarten naar verafgelegen dorpen zouden ondernemen. Juffer
Constance zelf, met Aamlie voor de heilige huisbeeldjes neergeknield, bad vroom,
en uren lang, elke ochtend en avond, en zelfs de oude Marcellien en 't Puipken werden
op de verste bedewegen, waar de vrouwen moeilijk op één dag konden komen,
uitgezonden.
Sinds het Ezelken van haar broer verwijderd was, had ook juffer Toria alle
betrekking met hem en de pastorij verbroken; maar de oude kwezel, die anders haar
leven lang in de intimiteit van de dorpsgeestelijkheid had verkeerd, voelde zeer de
leemte van die brouille, vooral nu zij in de geestelijke hulp haar laatste toevlucht
zucht; en, na enkele dagen strijd en aarzeling, liever dan zelf de eerste stap van de
trouwens zeer bezwaarlijke toenadering te wagen, zond zij een boodschap naar
meneer de pastoor van het naburig dorp, waar 't Ezelken nog steeds ter kerke ging,
of die haar ook soms een bezoek zou willen brengen.
Meneer August de Stampelaere, pastoor van bedoelde gemeente, was een man
van zeer geringe afkomst [zijn ouders

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

718
waren kleinboeren] maar die, om zijn knappe voortvarendheid, bijzonder gunstig bij
zijn overheden aangeschreven stond.
Nog geen dertig jaar oud en reeds pastoor van een zeer belangrijke parochie, had
hij zijn invloed en prestige zó weten op te houden, dat hij, in de gehele streek, een
macht geworden was, waarmee, op allerlei gebied, moest gerekend worden. Hij was
het, die in tijden van verkiezing, met meneer de baron-burgemeester rondging om
de boeren te leren stemmen; hij, eerder nog dan de kantonrechter, die menig geschil
tussen de ingezetenen weer in het reine bracht; hij, eindelijk, die huwelijken makelde
en meer dan één grote pachter zijn boerderij had aan de hand gedaan. Maar zijn grote
specialiteit, waarin hij reeds de schitterendste triomfen had gevierd, was het inpalmen
van oude, rijke vrijsters, die, door zijn welsprekendheid voor 't goede doel bekoord,
meestal eindigden met hem, hetzij van hand tot hand, terzij per testament, belangrijke
sommen geld te legateren. Dit ging niet altijd zonder ergernis of wrijving, en
doorgaans zelfs met verwoede vijandschap vanwege gefrustreerde erfgenamen; maar
hoog stond meneer de pastoor boven zulke kleinzielige bezwaren van enkele nichtjes
of neefjes verheven: hij deed het immers tot meerder eer en glorie van God; en zijn
prestige, inplaats van eronder te lijden, verhoogde nog aanzienlijk door het angstig
ontzag, dat hij alom daarmee inboezemde.
Vanaf 't eerste woord dat het ontroerde Ezelken over haar boodschap zei, begonnen
zijn felle ogen te flikkeren, en dadelijk was hij bereid om met haar mee te gaan. Toch
kwam er even een confraternele bedenking in hem op; hij herinnerde zich dat juffer
Constances broer pastoor van die gemeente was, en vroeg:
- Joa moar, menier Désiré, iefer Constance, komt-ie hij bij iefer Toria niet?
Het Ezelken sloeg bedroefd de blik ten gronde:
- Nien hij, menier de páster, nien hij; iefer Toria 'n hèt hem nie gevroagd,
antwoordde zij stil.
Meneer De Stampelaere drong niet aan. Hij was op de hoogte van het geschil
tussen broeder en zuster en wenste er zich
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niet verder in te mengen. 't Was hem om te beginnen voldoende te weten, dat juffer
Toria wel hém en niet de pastoor van haar eigen dorp verlangde. Later zou hij de
toestand wel zien te regelen zoals 't behoorde.
Met de vaste belofte, dat hij diezelfde avond nog zou komen, leidde hij het Ezelken
tot aan de voordeur uit.
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XXII
- Iefer Constance! Iefer Constance!
Ontdaan, en bleek, en bevend, alsof zij een ongeluk kwam aankondigen, stond
Aamlie op de drempel van de woonkamer en riep aldus met doffe stem naar 't Ezelken,
die bezig was voor juffer Toria een ei in melk te klutsen.
- Wat es 't? schrikte de oude vrijster op.
- Iefer Constance, 't es menier de páster, die vroagt om iefer Toria te zien!
- Hawél, 't es goed, loat menier de páster binnen komen.
- Joa moar, 't 'n es menier De Stampeloare niet; 't es menier Désiré, ou broere!
Het scheelde weinig of 't glas stortte uit de hand van 't Ezelken.
- Watte! Watte! riep zij schor.
Juffer Toria, hoewel pijnlijk in haar leunstoel half weggedommeld, had alles
gehoord.
- Wa zegt-e doar? kreet ze dof, met een tragisch-machteloze poging om overeind
te rijzen. - Noeit! noeit! noeit! gilde zij met korte, plotse energie, en zakte uitgeput
weer in haar kussens neer.
Het Ezelken was ietwat bijgekomen. Zij zette bevend 't glas met het geklutste ei
op een tafeltje neer, kwam bij de oude meid en nam haar fluisterend aan de arm, en
in de overspanning zelf van haar angstvolle ontroering vond zij, in een leugen, het
voorlopig redmiddel:
- Zegt aan menier de páster dat iefer Toria sloapt en vroagt hem of hij nen andere
kier wil komen.
't Ezelken had het, als 't ware instinctief, voelen aankomen...
De bezoeken van meneer De Stampelaere bij juffer Toria hadden dadelijk grote
opschudding in 't dorp verwekt. De
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mensen staken de hoofden bij elkaar, er werd gespied en gepraat en gefluisterd en
allerlei vreemde geruchten werden rondgestrooid. De priester uit 't naburig dorp
kwam meestal met de schemering aan, men hoorde van ver zijn logge, breed
schrijdende boerenstap - een stap of hij nog achter ploeg en egge liep - men zag zijn
kort-gedrongen gestalte langs de huizen scheren, en nauwelijks had hij even
aangescheld of de deur ging zachtjes open en hij gleed binnen, terwijl de hier en daar
verscholen nieuwsgierigen op hun tenen naar elkander toekwamen en als een stille,
gluiperige wacht het huis omringden.
't Ezelken voelde hen als 't ware om de woning heen, zij sloop naar boven en door
haar raampje zag zij vagelijk heen en weer geloop daarbuiten en hoorde gemompel
van gedempte stemmen in de straat; en eens op een avond, toen meneer De
Stampelaere pas enkele minuten binnen was, werd er aan de deur gescheld, en Aamlie,
vol wantrouwen opendoende, zag, in de halve duisternis, twee onbekende mannen
vóór zich staan. Zij schrok hevig en wilde de deur weer sluiten, maar een van de
mannen stak er zijn voet voor, zodat de deur niet dicht meer kon, en zei dat zij
‘kozijns’ waren van juffrouw Schouwbroeck en zeer verlangden om hun zieke nicht
eens eventjes te mogen zien.
Aamlie was zó ontdaan, dat zij luid om hulp begon te roepen. Meneer De
Stampelaere en 't Ezelken kwamen aangesneld, en dadelijk trad de geestelijke, zonder
de minste schroom, gezagvoerend op, en vroeg, de deur wijd openend, aan de
onbekenden wat zij verlangden.
Zij herhaalden hun wens, eensklaps bedeesd en schuchter, door het geestelijk kleed
geïmponeerd.
- Onmeugelijk, antwoordde meneer De Stampelaere, op een toon die geen
tegenspraak duldde. En hij sloeg de deur vóór hun neus dicht.
Op een andere avond [eerst ontgaf ze 't zich, maar kon het ogenblik daarna niet
twijfelen] had juffer Constance ook haar broer, tot tweemaal toe, stil vóór het huis
heen en weer zien lopen. Wellicht moest hij die kant uit wezen, maar de volgende
avond, meende zij ook de koster in de straat gezien te hebben, en de avond
daaropvolgend Céline, de verfoeide,
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gehate Céline, die duidelijk naar de dichte ramen keek, terwijl zij merkbaar haar
gang vertraagde, en toen de avond daarop nóg eens haar broeder, zodat het Ezelken
er niet meer aan twijfelde of er was iets heimelijks in werking, dat zich wel spoedig
openbaren zou.
Eindelijk had het zich aanmelden van Désiré haar laatste twijfel doen verdwijnen.
Blijkbaar rekende hij het tot zijn plicht zijn zieke parochiaan te bezoeken, en hoezeer
het Ezelken ook angstigde en griezelde voor dat in 't huis van juffer Toria terug
ontmoeten van haar broeder, toch vroeg ze zich in tweestrijd af, of 't werkelijk niet
beter en zelfs nodig was, dat hij met de zieke eens sprak.
Daar waren redenen voor.
In slechts enkele weken tijd had meneer De Stampelaere zó zijn invloed over de
oude kwezel doen gelden, dat hij om zo te zeggen met haar deed wat hij wilde. Juffer
Toria snakte letterlijk naar zijn dagelijkse komst, en, wat het Ezelken, die anders
altijd haar oude vriendin gezelschap hield, bevreemdde en zelfs alarmeerde: wanneer
meneer De Stampelaere kwam, wenste juffer Toria liefst met hem alleen te zijn.
Wat deden zij daar beiden, in de veilige stilte van de huiskamer, terwijl het Ezelken
met Aamlie in de keuken zat te wachten? Soms bleef meneer de pastoor er uren lang
en telkens als hij weg was constateerde juffer Constance een ongewone agitatie bij
haar zieke.
Zij praatte dan veel en meestal vrij verward, maar aldoor met de hoogste lof over
meneer De Stampelaere, een man die zoveel goede werken deed en die zo vurig
zorgde dat de aan zijn hoede toevertrouwde zielen rechtstreeks in de hemel kwamen.
Wist juffer Constance dat hij op zijn dorp een nonnenklooster wilde stichten, waar
de kinderen van welgestelde ouders, die nu naar verre kostscholen gestuurd werden,
een verzorgde en godvruchtige opvoeding zouden krijgen? Het sprak vanzelf dat
daar veel geld voor nodig was, maar wat een geluk en een glorie, en welke schone,
vaste plaats in de hemel, voor hen die dit voortreffelijk werk konden en wilden
steunen!
Het Ezelken keurde goed en bewonderde, en toch voelde zij een onoverwinnelijk
wantrouwen en een vage angst. Zij be-
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greep heel duidelijk dat meneer De Stampelaere reeds op de rijkgevulde beurs van
juffer Toria geklopt had, en al twijfelde zij ook geen ogenblik dat het geld werkelijk
voor een goed doel bestemd was, toch speet het haar, dat het juist in handen van de
vreemde priester moest terecht komen. Waarom wel aan hem en niet aan haar broer
Désiré? Waarom dat prachtig klooster op het vreemde dorp en niet in 't dorp van
juffer Toria? Ach! 't Was allemaal Désirés eigen schuld en vooral de schuld van die
ellendige Céline! En, verder over de zaak doordenkend, voelde 't Ezelken zich voor
haar eigen toekomst niet gerustgesteld. Voor 't eerst dacht zij eraan: Wat moest er
van haar worden, waar moest ze heen, als juffer Toria stierf? Zou ze wel een
onderkomen, een betrekking, hoe ondergeschikt ook, kunnen vinden in dat prachtig
klooster, dat zeker grotendeels met 't geld van juffer Toria gebouwd zou worden?
Ach! Nog eens en nóg eens; hoe bitter jammer dat zulk een buitenkansje Désiré, en
nog wel door zijn eigen schuld, ontsnappen moest!
Ook, nadat haar broer zichzelf, die avond, bij juffer Toria had aangemeld, en
onverrichter zake was moeten vertrekken, speet het haar haast, na de eerste
ogenblikken van ontsteltenis en angst, en niettegenstaande haar gruwelijke vrees
hem daar te ontmoeten, dat zij hem bij de zieke niet had toegelaten. Maar hij zou
terugkomen, en, om het terrein enigszins, als 't kon, indirect in zijn voordeel te
prepareren, waagde zij 't aan juffer Toria te zeggen:
- 't Es meschien nog spijtig, iefer Toria, dat da kleuster, as ge 'r ou geld aan geeft,
op ou eigen dorp nie 'n komt.
De oude, zieke kwezel keek het Ezelken strak-stijf met haar fel gebleven, zwarte,
stoute ogen, ondervragend aan, alsof ze raden wou wat achter die woorden kon
verscholen zitten. Toen zei ze, boos, kortaf:
- 'n Kleuster op dees dorp, in d' handen van ou broer en mee Céline aan 't heufd!
En zij barstte in een nijdig-honende spotlach uit.
Het Ezelken had tranen in de ogen.
- Ik ben d'r toch euk nog, iefer Toria, ik zal loater toch euk ievers noartoe moeten
om mijn breud te verdienen, snikte zij eensklaps, over zichzelf ontroerd.
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- Veur ou zal ik zurgen, en veur Aamlie euk, beloofde plechtig, met hol-zware stem,
de oude kwezel. Gulder moet hier blijven weunen, as ik deud ben, om mijn biesten
op te passen.
Haar stem verkropte, haar gele rimpelhanden beefden, haar mond vertrok in
krampachtig gegrijns, en ook zij begon te schreien.
- Berten,... Mirza... kreunde zij, de gecastreerde kater en de hond bij zich roepend.
Het Ezelken was ten diepste aangedaan.
- O, iefer Toria, doar 'n es nog gien kwestie van stirven, ge zil gij genezen en nog
lange joaren leven, poogde zij haar vriendin te troosten.
Maar de oude kwezel schudde bitter 't hoofd en zuchtte:
- Nie nie, 'k hè mijnen tijd gedoan; moar mijn biesten, mijn oarme biesten, ge moet
ze toch altijd goed blijven oppassen, as ik hier nie mier 'n ben. 'k Zal moaken da ge
rijk en onbezurgd keunt leven, moar ziet toch dat er aan Berten en surtout aan Mirza
gien ongeluk mier 'n overkomt.
't Ezelken moest haar even de kater op de schoot geven. Zij streelde zijn zwaarvette
rug die hij kromde en hij begon te spinnen; en toen kreeg zij ook Mirza in de armen,
door wie ze zich liet overlikken, met gebroken stem kreunend:
- O, Mirza, wat hè-je gedoan? Wat hè-je gedoan? Past ou op,... past ou op, da ge
noeit in de zonde mier 'n vervalt!
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XXIII
Om vier uur was 't gebeurd...
De ganse dag had juffer Toria zich betrekkelijk goed gevoeld, maar om vier uur,
juist op 't ogenblik dat het Ezelken haar 't gewoon glas melk zou brengen, kreeg ze
plotseling die verwilderde benauwdheid, die akelig draaiende ogen, die sidderend
rechts en links uitslaande handen, die zich aan niets meer schenen te kunnen
vasthouden. Het Ezelken sprong naar haar toe, terwijl de zieke met schorre stem
schreeuwde: - Iefer Constance, 'k goa stirven, hoast ou, ne páster! Zij ving haar in
haar armen op, strekte haar in de leunstoel uit, vloog naar de keuken, gillend om
Aamlie:
- Toe, Aamlie, hoast ou, iefer Toria ligt kwoalijk, ze goa stirven, leupt om den
dokteur, om de páster!...
Aamlie was de deur uit gehold. Het Ezelken snelde weer naar juffer Toria toe, die
grauw-bleek, met verschrikkelijke ogen, in haar stoel lag te hijgen. Zij richtte zich
half overeind, stootte doffe, onduidelijke klanken uit. Zij smeekte opnieuw om de
pastoor, en dan, wijzend met haar tril-hand naar een kastje, riep zij tweemaal: - Mijn
testament, mijn testament! en zakte, uitgeput, met zwoegende, wijdopen mond en
griezelig dichte ogen, weer achterover.
Het Ezelken schreeuwde luidkeels om hulp. Machinaal liep zij naar de waterpomp,
vulde een kruik, besproeide overvloedig 't blauw wordend gezicht van de stervende.
't Scheen enigszins te helpen. Juffer Toria kwam even wat bij. In plaats van
benauwend te hijgen, begon zij zwak te kermen en te schreien. Het Ezelken, radeloos,
niet goed meer wetend wat ze deed, holde machinaal naar de half open gebleven
voordeur.
Als een van God gezonden redder kwam meneer De Stampelaere haar in de gang
tegemoet.
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- Wat es er? Wat gebeurt er? riep hij verschrikt, nog niets vermoedend en enkel, bij
toeval, wat vroeger dan gewoonlijk gekomen.
- O, menier de páster, iefer Toria! Ze goa stirven, ze goa stirven! snikte 't Ezelken.
De geestelijke liet haar de tijd niet er meer van te zeggen. Met een bliksemsnel
gebaar duwde hij 't Ezelken opzij, en in drie grote passen van zijn ruwe boerenstap
was hij de kamer binnen.
Haast op hetzelfde ogenblik kwam Aamlie, hijgend van het rennen, met meneer
Désiré, juffer Constances broer terug. Ook hij was in een oogwenk binnen, en daar
stonden de beide pastoors, gans onvoorzien en onverwacht, naast juffer Toria en het
Ezelken, tegenover elkaar.
- Collega! zei dadelijk meneer De Stampelaere, en ging, als uit bescheidenheid,
voor de dorpspastoor even opzij.
- Collega, groette de andere vrij sec terug, en stapte, met strak-gefronste
wenkbrauwen, als op een prooi, recht naar de zieke toe. En eerst daar, bij de leunstoel,
keek hij fluks zijn zuster aan en groette haar vormelijk, met verstijfde deftigheid.
Er was een ogenblik doodsbenauwde, roerloze stilte.
De zieke scheen iets minder gejaagd, kon weer, hoewel steeds hortend nog, adem
halen. Zij opende zwakjes haar ogen, flauwe, trieste, half gebroken ogen, maar sloot
ze dadelijk weer dicht zodra zij Désiré gezien had, alsof zij hem niet wilde zien.
Meteen pruttelde zij iets door haar nauwelijks bewegende lippen, dat niemand
verstond.
Dokter Van Boeckel kwam binnen. Op de drempel van de gang verscheen de
koster, die hem gevolgd had. Meneer Désiré groette de dokter; en zich tot meneer
De Stampelaere wendend:
- Collega, zei hij fluisterend, met een soort van beleefdheidsgrijns op het gezicht,
- mag ik ou bedanken veur ou moeite, 'k geleuve wel da 'k ou hulpe nie mier neudig
'n zal hên, nou da menier den dokteur hier euk es.
- Es 't woar, collega? antwoordde meneer De Stampelaere met een groene glimlach,
die nochtans iets triomfants had. En, niet zonder enige weerzin, die hij echter niet
verder
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dorst uiten, week hij langzaam naar de deur.
Dokter Van Boeckel, over de zieke gebogen, voelde haar pols. Meneer Désiré,
aan een buitengewone gejaagdheid ten prooi, wenkte de koster bij zich en fluisterde
hem iets aan 't oor, waarop de koster dadelijk de kamerdeur ging sluiten. Dokter Van
Boeckel had zich weer opgericht.
- 't 'n Es nog gien stirven; 't es weer over, fluisterde hij.
- Goddank! riep meneer Désiré, alsof hem een pak van het hart werd genomen.
- Moar, voegde de dokter erbij, zich tot juffer Constance wendend, - genezen 'n
zal ze nie mier, en we 'n meugen heur euk nie transporteren. Ge zilt hier in de koamer
heur bedde moeten opmoaken, en heur zeu geiwe meugelijk d'r inleggen.
- En heur berechten, e-woar, menier den dokteur? vroeg de priester op een bijna
berispende toon, alsof 't gewichtigste vergeten werd.
- Natuurlijk, natuurlijk, da spreekt van zelf, zeu geiwe meugelijk, zeu geiw of da
z' er toe in stoat es, haastte zich de dokter deemoedig te antwoorden.
Aamlie en het Ezelken renden naar boven, maakten de nodige toebereidselen klaar.
De dokter, en ook de pastoor staken een handje toe en al spoedig werd de zieke in
een geïmproviseerd bed gelegd. Toen diende meneer de pastoor haar het Heilig
Oliesel toe, terwijl al de aanwezigen biddend met gevouwen handen op hun knieën
zonken.
De zieke lag, bewusteloos, in een benauwde slaap gedompeld. Gedurende een
lange poos bleef meneer de pastoor haar roerloos aanstaren, en, terwijl hij aldoor
staarde, keek het Ezelken, door de nevel van haar tranen heen, tersluiks naar hem,
die ze zó diep had liefgehad, voor wie ze gans haar vroeger leven had geofferd en
die haar zo grievend ondankbaar, door de schuld van een andere, van zich verwijderd
had. 't Was als een vreemdeling voor haar geworden; zij herkende hem haast niet
meer. Zelfs lichamelijk kwam hij haar gans veranderd voor. Hij was zwaar-dik en
rood geworden en kreeg grijze haren, en hij zag er ongenaakbaar hard en stug uit,
als iemand die in zich het vast voornemen draagt, zich door geen genade of vertedering
te laten vermurwen. Nauwelijks had hij even notitie van haar genomen, en daar,
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bij dat ziekbed, waar hij vlak naast haar stond en waar zij gevreesd, maar in het
diepste van haar ziel toch ook gehoopt had hem nog eens te zullen ontmoeten, voelde
zij hem verder en beslister van haar verwijderd, dan wanneer hij, onzichtbaar in de
pastorij, waar zij geen voet meer over de drempel mocht zetten, bij de boze geest die
hem van haar had afgeleid, verborgen zat. O! wat was het uit, wat was 't voor altijd
uit met hem en haar!
Zacht week hij van het bed terug en heel gewoon, alsof hij reeds gewend was om
daar iedere dag te komen:
- We zillen heur nou moar mee ruste loaten, 'k zal morgen vroeg were kieren, zei
hij; en, na zijn zuster plichtmatig en plechtig, als bij zijn intrede, gegroet te hebben,
verliet hij, in 't bewustzijn van zijn machtig, geestelijk prestige, de stilbenauwde
ziekenkamer.
De koster ging, gedwee als een hond die aan een wenk gehoorzaamt, met hem
mee. De dokter keek nog eventjes naar de zieke en ging ook, belovend dat hij over
een uur terug zou komen. Aamlie en het Ezelken bleven, in doodsbenauwen, met
juffer Toria alleen.
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XXIV
Juffer Toria leefde nog vier dagen, doch zonder een enkel ogenblik uit haar
bewusteloze toestand te geraken. Meneer Désiré kwam elke dag, kwam twee en
driemaal daags, voortdurend bereid om bij de minste schim van geesteshelderheid
de laatste biecht van de zieltogende, en wellicht ook haar uiterste beschikkingen te
horen; hij waakte en loerde op een vonk van licht in die reeds uitgedoofde ogen; hij
luisterde, met overspannen aandacht en opbruisende begeerte, naar de laatste, doffe
kreunzuchten van die nauwelijks nog zwakroerende lippen; doch alles tevergeefs:
juffer Toria had voor altijd haar laatste woorden van bewustheid uitgesproken. Telkens
kon meneer de pastoor onverrichter zake vertrekken, evenals de halsstarrig steeds
weer opdagende verre neefjes en nichtjes, die om de beurt scheldend en smekend
het huis kwamen bestormen, terwijl meneer De Stampelaere, die ook af en toe nog
eens kwam kijken, aldoor maar vast gerustgesteld mocht heengaan, veilig verzekerd
dat aan al wat juffer Toria, kort vóór de beroerte haar trof, had vastgesteld, niets meer
te veranderen was.
Juffer Toria stierf de vierde dag, kort na het middaguur. Heel zacht, bijna
onmerkbaar, zonder klagen noch merkbaar lijden, vertraagde haar adem, tot hij stil
achterbleef, als van een machine die ophoudt met werken. Haar ogen waren dicht,
haar handen lagen kalm over de dekens uitgestrekt, de uitdrukking van haar gelaat
was zo gewoon alsof zij sliep. Juffer Toria, een lelijke, onbehaaglijke levende, was
een serene, schone dode.
In 't dorp verwekte de gebeurtenis weinig opschudding. 't Was verwacht en als 't
ware reeds gebeurd vóór het gebeurd was. Meneer Désiré kwam dadelijk, doch zonder
nut. Ook meneer De Stampelaere verscheen heel spoedig [hoe had hij 't zo
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gauw vernomen?] en de beide geestelijken wisselden, als naar gewoonte, hun korte,
meer dan koele groet: - Dag, collega,... dag collega, meneer De Stampelaere met een
moeilijk bedwongen triomfglimlach, meneer Désiré, met een evenmin bedwongen
nurkse uitdrukking op het gelaat.
Om drie uur begonnen de klokken, in traag, luguber tempo, hun ‘bim-bim...
bom-bom... bam-bam...’ te luiden; en tot op de verste gehuchten van het dorp wisten
de mensen, dat de rijke, oude juffer Toria Schouwbroeck overleden was.
Aamlie had deur en luiken aan de voorkant van het huis gesloten, Berten en Mirza
in aparte kamers afgezonderd en, met behulp van 't Ezelken, juffer Toria afgelegd.
Om vijf uur, in de vroege, kille, stille winterschemering, was alles klaar en de mensen
mochten naar de dode komen kijken.
Talrijk, van alle kanten, meestal vrouwen in zwarte kapmantels, kwamen zij op.
Zij vouwden hun handen en knielden in gebed, vóór 't witte ledikant van de
overledene, die, geel als was, met een grote, zware rozenkrans in haar saamgevoegde
handen lag. Op een witbekleed tafeltje, tussen twee tuilen artificiële bloemen en twee
brandende waskaarsen, stond een Lievevrouwbeeldje met wijwatervat. Tegen de
muur, achter het bed, hing een kolossaal, zwart ebbenhouten, gekruisigd Christusbeeld.
De mensen vertoefden niet lang in de sterfkamer. Na hun kort gebed keken zij nog
eens goed naar 't strak gelaat van juffer Toria, en gingen heen, in dof gestommel.
Achter de dichte kamers hoorde men af en toe een vaag gemiauw van Berten, of een
jankerig potengekrabbel van Mirza, die een gesloten binnendeur poogde te openen.
En in de doodse stilte van het huis maakte dat gekrabbel op de deur een akelig geluid.
Even vóór acht uur kwam 't Puipken aan. Hij zou er die nacht en ook de volgende
aan huis blijven en het Ezelken en Aamlie bij 't lijk helpen waken. Hij was op zijn
weekdaagse klompen en deed die op de drempel van de sterfkamer uit; maar hij
vergat zijn ‘puipken’ uit de mond te nemen. Hij schrikte toen 't Ezelken er hem
opmerkzaam op maakte en ging het spoedig bij zijn klompen leggen.
Na tien uur werden geen bezoekers meer toegelaten. Aamlie deed de voordeur op
slot en samen bleven de twee vrouwen met het Puipken bij de dode waken.
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XXV
Reeds vroeg in de volgende ochtend verscheen de dorpsnotaris, door meneer De
Stampelaere vergezeld. Het was een echte mooie, deftige notaris, gedecoreerd, met
welgedaan, roze gezicht en keurig gekamd en gefriseerd wit haar en lange witte
bakkebaarden. Hij kwam aan 't Ezelken en Aamlie juffer Toria's testament voorlezen.
Ook hij knielde eerst voor de dode en prevelde een kort gebed. Toen vroeg hij
fluisterend aan 't Ezelken of ze soms wist waar juffer Toria's sleutels waren.
- Hier, menier den notoaris, zei 't Ezelken. Zij gaf hem de sleutelbos en voegde er
met een soort schuchterheid bij, naar de ouderwetse, zware kast wijzend:
- Iefer Toria hé mij gezeid, dat doar heur testament in zit. Meneer de notaris knikte
glimlachend met het hoofd, als om te beduiden dat hij er alles van afwist en vroeg
met gedempte stem of er soms in huis een schut te vinden was, dat vóór het doodsbed
kon geschoven worden.
Aamlie ging er een halen.
Toen opende meneer de notaris de kast en haalde er een blikken trommel uit,
waarmee hij aan de tafel, bij het tuinraam, ging zitten.
De anderen volgden hem en namen naast hem, om de tafel, plaats.
Langzaam, met zijn mollige, witte handen, die nooit enig ruw werk verricht hadden,
opende meneer de notaris de trommel en nam er 't rood gelakt couvert uit, waarin
het testament gesloten zat. Hij liet hun allen zien, dat de zegels ongeschonden waren.
Toen sneed hij 't netjes open, met zijn pennemes.
In de stille dodenkamer las hij met trage, duidelijke, ofschoon enigszins gedempte
stem, de inhoud voor. Het had
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niets akeligs, zoals het Ezelken eerst vreesde. Alles ging zo stil, zo natuurlijk, zo
kalm. De tegenwoordigheid van de dode, half zichtbaar nog achter de vage schaduw
van het schut, gaf niets geen griezelige noch benauwde stemming; het was zo helemaal
de voortzetting van het gewone leven zónder juffer Toria: de kakelende kippen op
het binnenpleintje, de futloze, eenslachtige vogeltjes in hun volière; de stille,
mistig-grijze eenzaamheid over de bladerloze lusttuin, waarin zelfs 't Puipken, uit
oude gewoonte, ook nu nog aan 't scharrelen was; niets ontbrak er dan de verwende
hond en de gecastreerde poes, die wel even in de vroege ochtend hadden mogen
binnenkomen, doch nu weer verwijderd waren om geen nutteloze last te veroorzaken.
Jammer dat ze 't niet begrijpen konden; ze zouden ontroerd zijn geweest over de
tedere toekomstzorgen die hun meesteres in haar testament voor hen bepaalde. Want
uitvoerig en duidelijk stond het er in: juffer Constance erfde het huis en een deel van
't fortuin, en ook Aamlie kreeg een beduidende som, opdat zij steeds goed in staat
zouden zijn voor het welzijn van al hun dieren, en meer speciaal voor Berten en
Mirza en hun eventuele opvolgers te zorgen. Verder was meneer De Stampelaere de
grootste erfgenaam. Hem werd een zuivere som van vijftigduizend frank voor het
oprichten van zijn nonnenklooster toebedeeld. Meneer de notaris poosde even na het
voorlezen van die clausule, om meneer De Stampelaere welgemeend te feliciteren
en hem voorspoed met zijn schone onderneming toe te wensen. 't Ezelken en Aamlie
durfden niet nalaten de woorden van de notaris te beamen, maar in de diepte van
haar ziel voelde juffer Constance bittere spijt, dat haar broer, en nog wel door zijn
eigen schuld, zulk een milde gift in vreemde handen moest zien overgaan.
Van de verre neefjes en nichtjes gewaagde het testament, zoals wel te denken was,
in 't geheel niet. Die moesten juffer Toria maar naar hartelust verwensen. En de laatste
bepaling doelde op de begrafenis, die met de allerhoogste dienst in de parochiale
kerk geschieden moest, en ook gevolgd zou zijn, gedurende dertig jaren, door
jaarlijkse, plechtige diensten, in dezelfde kerk en ook in die van meneer De
Stampelaeres

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

733
dorp. Zo kwam haar broer althans nog iets ten goede, dacht het Ezelken, en speciaal
deed het haar genoegen voor de koster, die insgelijks van zulk een rijke prachtdienst
heel wat profiteren kon.
En voor zichzelf was ze van diepe, en toch weemoedige dankbaarheid vervuld.
Aan juffer Toria, die haar zo mild had bedacht, was ze gehecht, meer dan ze
vermoedde, en de rijke gift kon haar 't verlies van de oude vriendin niet vergoeden.
De tranen die zij stortte, waren echte droefheidstranen en zij vond meneer De
Stampelaere hard, stug en ongevoelig hard, omdat hij maar dadelijk, alsof hij zijn
weldoenster reeds vergeten was, gewichtig met de notaris over geldzaken begon te
spreken.
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XXVI
Juffer Toria's begrafenis was een grote, plechtige, kerkelijke gebeurtenis. Zoiets had
men nog nooit in 't dorp gezien. Er waren niet minder dan vier priesters, in hun rijkste
pronkgewaden; en de waskaarsen, die om de lijkbaar brandden, hadden de dikte van
een flinke mannenarm.
Onder blauwe wierookwalmen steeg het aangrijpend gezang der priesters met de
zware tonen van het orgel langs de gewelven op. Zij zongen met zwaar-volle stemmen
van verschillende intonatie, alsof ieder zijn eigen gevoelens en gewaarwordingen
over de grote plechtigheid vertolkte. De stem van meneer Désiré had iets bars en
hards, alsof hij boos was; die van meneer De Stampelaere daarentegen iets
opwekkend-triomfants, als een geschal van zege; en alleen de beide vreemde priesters
schenen gewoon en plichtmatig te zingen.
De offerande duurde lang, eindeloos lang. Van alle kanten stroomde 't in een
processie van brandende waskaarsen, uit de diepte van de stampvolle kerk, naar het
altaar en rondom de lijkbaar toe.
Op het kerkhof, toen de prachtige kist naar buiten werd gedragen, verdrongen
honderden nieuwsgierigen elkaar om de gapende kuil. De veldwachter, in groot
uniform, met getrokken sabel, moest de stoet een weg banen.
- Pater noster, zong meneer Désiré, en allen knielden neer, terwijl hij, met de grote,
zwarte kwast, wijwater over de gebogen hoofden sproeide.
Het Ezelken, diep bewogen, schreide. Maar, door haar tranen heen, voelde zij als
't ware de koel-nieuwsgierige blikken van de menigte op zich gevestigd: de menigte,
die niet geloven zou, dat ze werkelijk bedroefd was. Even sloeg zij haar behuilde
ogen op, en schrikte. Aan de overzijde van de graf-
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kuil stond Céline haar nijdig-spottend aan te gluren. Zij zag het onbeschaamd gezicht
met de wild-stoute kijkers en de rode wangen, en, net als op die avond van uit 't
kostershuis, ontwaarde zij ook even, door de open mantelspleet, als in een
bewust-triomfante uitdaging van krachtvolle jeugd, de mooie, ronde vormen van de
prachtheupen, en van de zwaar geworden boezem.
Met walging wendde zij het hoofd af en een gedrang van de menigte onttrok haar
't gezicht van de gehate verschijning. De kist werd in de grafkuil neergelaten. Hol
roffelden de opgehaalde touwen over 't glinsterend verniste hout, en enkele aardkluiten
vielen er bonzend op neer.
- Amen, zong meneer Désiré, en na een laatste wijwaterbesproeiing, trok hij met
kruis en vanen en met koster en andere priesters heen, terwijl de torenklokken weer
zwaar begonnen te luiden.
De menigte drong toe; allen wilden nog eens van nabij de prachtkist zien, waarop
het Ezelken en Aamlie, met bevende hand, voor 't laatste afscheid, een schopvolletje
aarde lieten vallen. Maar op datzelfde ogenblik ging er, uit het midden van de dicht
op elkaar geperste menigte, een hevig standje op.
- Die eiwe rosse! die valsche deugeniete! riep duidelijk een heftige mannenstem;
en daartussen door weerklonken nog meer scheldende stemmen, onder andere een
vrouwenstem, schril-hoog, met opruierig geschreeuw, als gold het een gevecht.
Dat waren de onterfde neefjes en nichtjes, die aan hun ziedende woede op juffer
Toria eens lucht gaven. Zij waren naar de begrafenis gekomen om schandaal te
maken. De veldwachter vloog dreigend op hen af en deed hen zwijgen, terwijl Aamlie
en het Ezelken, bevend van schrik, zich naar de kerk terug spoedden, om er het einde
van de dienst bij te wonen.
De menigte had eventjes gegrinnikt en gelachen; maar de grafmaker en zijn helper
waren reeds druk bezig, met boordevolle schoppen, de kille aarde der vergetelheid
over juffer Toria's kist te spreiden.
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XXVII
Op de avond zelf van juffer Toria's begrafenis, werd het tweede kind geboren van
de koster. Hij kwam de volgende dag, reeds in de vroege ochtend, aan juffer Constance
de gelukkige tijding melden en haar vragen of zij meter wilde zijn van het kind alweer een meisje - dat onder háár voornaam zou gedoopt worden.
Het Ezelken voelde een korte aarzeling. Wat zou juffer Toria wel zeggen, als ze
't nog horen kon! Maar juffer Toria had zulks in haar testament toch niet uitdrukkelijk
verboden, en 't Ezelken, inwendig gevleid, nam eindelijk aan.
Met bevende handen en maagdelijk gloeiende wangen kreeg zij 't wicht, dat zo
vers van de moeder kwam, even op haar schoot. En weer voelde ze een ogenblik de
gekke impressie of het háár eigen kind was, dat zij in de armen streelde, terwijl ze
zich diep voor de tegenwoordigheid van de koster geneerde en schaamde.
Ook in de kerk, waar zij met de peter - een oude oom van de koster - het schreiend
kind over de doopvont hield, had zij een moment van niet geringe emotie. 't Was
immers haar broer die 't moest dopen, en zij meende te merken dat hij spottend en
minachtend op haar neerkeek, terwijl hij met een soort van ruwe haast de gewone
formaliteiten deed aflopen. Zou hij soms ook nog iets over juffer Toria zeggen?
Neen, geen enkel woord meer. Juffer Toria, pas begraven, scheen alreeds vergeten.
Zodra hij klaar was groette hij kort en plichtmatig en trok zich in de sacristij terug.
Nog vóór het wicht weer ingeluierd en bedaard was, had hij reeds de kerk verlaten.
't Was kort daarop, dat de koster weer, op een ochtend, bij 't Ezelken aankwam en
geheimzinnig vroeg om haar alleen te
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mogen spreken.
Aamlie bracht hem bij juffer Constance in de huiskamer, en, zodra de meid
vertrokken en de deur goed dicht was, schoof hij zijn stoel vertrouwelijk bij die van
't Ezelken en begon, jeugdig glimlachend, op innemende toon:
- Iefer Constance, ge 'n meug het mij nie kwoalijk nemen, moar 'k zoe ou toch
geirn iets vroagen.
- Joa, koster, wa es 't? antwoordde zij, welwillend en toch vagelijk wantrouwend.
- 't Es da 'k mij toch zeu geirn 'n beetsen zoe vergreuten in mijn commissie, iefer
Constance, kwam het er plotseling uit. Het Ezelken voelde een geldvraag komen.
Sinds haar erfenis gebeurde dat haast iedere dag. Allerlei mensen uit het dorp, en uit
't omliggende, dikwijls totaal onbekenden, wilden haar over allerhande gewichtige
zaken spreken, en zij had al spoedig Aamlie bevel moeten geven geen van die lui
meer bij haar toe te laten. Maar de koster viel natuurlijk niet in die categorie, en 't
Ezelken luisterde, met gespannen aandacht en met rode vlekken van ontroering in 't
gezicht, naar zijn insinuerende woorden.
De koster, dus, wenste zijn winkeltje op een grotere schaal uit te breiden. Hij wist
dat Céline steeds bij meneer de pastoor intrigeerde, om haar eigen broer als koster
in zijn plaats te krijgen; en al durfde 't meneer de pastoor nog niet dadelijk aan, uit
vrees voor al te grote opspraak, toch kon er ieder ogenblik iets voorvallen, dat hem,
om zo te zeggen, het brood uit de mond nam. Daarom wou hij zijn voorzorg in de
toekomst nemen. Hij had nu reeds twee kinderen; wellicht kwamen er nog meer [het
Ezelken kleurde], hij mocht die arme schaapjes toch niet brodeloos, als slachtoffers
van een venijnig opstokende meid, de wijde wereld injagen. Voor zijn onderneming
had hij echter wat meer kapitaal nodig, en hij was zo vrij geweest te denken, te hopen,
dat juffer Constance wel, uit oude vriendschap, en tegen behoorlijke rente natuurlijk,
hem zou willen helpen.
- Hoevele zoe-je neudig hên? vroeg 't Ezelken, bewust dat ze niet kón ontsnappen,
en liefst maar dadelijk de omvang van de aanslag op haar beurs vernemend.
- Da 'k vijf duzen frank há, iefer Constance, fleemde hij
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glimlachend, met zijn verleidend blinkende ogen haar strak aankijkend.
Zij schrikte wel wat van die som.
- 't Es nogal vele, koster, aarzelde zij, zonder bepaald te weigeren. - Iefer Toria hé
mij wel wa achtergeloaten, moar z' hé toch 't greutste diel van heur fortuun aan menier
De Stampeloare wiggegeven.
- O, die dwoaze k...! ontsnapte 't haast de koster. Maar hij bedwong zich nog tijdig
en fleemde opnieuw, als in verrukking om zich heen wijzend:
- Wel, iefer Constance, azeu 'n scheun huis vol meubels, azeu ne scheunen hof en
alles dat ou herte lust, gij 'n zijt toch niet te bekloagen!
Het Ezelken voelde zich overwonnen. Zij had het liever anders gewenst, maar hij
was te innemend en zij was te zwak; zij kon niet tegen hem op. Zij hield zich trouwens
helemaal niet flink genoeg in geldzaken en maakte er bezwaar in voor zichzelf.
Onlangs ook weer met meneer De Stampelaere, die, niettegenstaande de vijftigduizend
frank, welke juffer Toria hem per testament gelegateerd had, haar toch waarachtig
nog een duizend frank was komen afhandig maken voor zijn klooster. Zelfs bij Aamlie
had hij geprobeerd een sommetje te krijgen; maar die was kras geweest en had hem
kortweg op zijn plaats gezet. Naderhand speet het juffer Constance dat ze 't ook niet
had gedaan.
Met lichte, opgewekte schreden en een formele, hoewel enigszins afgedwongen
belofte, trok de koster heen. Zijn schrale, wat te kort gebroekte kromme benen,
schenen niet vlug genoeg de blijde mare naar huis te kunnen overbrengen. Het
Ezelken, daarentegen, was helemaal niet over zichzelf tevreden. De ganse dag
drentelde ze tobberig rond, en 's avonds zei ze aan Aamlie, dat ze voortaan slechts
één keer per dag meer vlees zou eten.
- Woarom? Veur wie moet-e gij spoaren? vroeg Aamlie verbaasd.
- Dat 'n es nie om te spoaren, zei 't Ezelken, - 't es mijn moage die d'r nie goed
tegen 'n kan.
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XXVIII
Na die eerste dagen van nogal vervelende stoornis, kwam dan toch eindelijk een
lange periode van gelijkmatige vrede en rust. Het leven van de twee vrouwen was
als een eindeloze vlakte van eentonigheid, met telkens op hun vaste uren weer
terugkomende sleurgebeurtenisjes, maar juist dát leven wensten zij en verlangden
er geen ander.
Om zeven uur stond het Ezelken op, en na haar ochtendgebed en een sober ontbijt,
ging zij ter kerke. Nu zij toch haar broer herhaaldelijk had teruggezien, bestond er
geen reden meer dat zij hem in zijn kerk zou ontvluchten. Daarbij kwam nog dat zij
voor meneer De Stampelaere maar geen echte sympathie kon gevoelen, en zijn dorp,
vooral 's winters, voor iemand van haar leeftijd, wel wat verafgelegen was. In de
kerk trachtte zij de tegenwoordigheid te vergeten van hem, die haar zoveel verdriet
had aangedaan en nog steeds aandeed, om zich geheel en al, met ziel en lichaam, in
mystieke zaligheid te verdiepen. De kerk was haar geluk en haar toevlucht, de
werkelijke troost en steun van haar leven. Zij kwam er versterkt vandaan, gevoed in
haar ziel als 't ware voor een ganse dag, met de bewuste zekerheid, dat elke dag die
volgde haar opnieuw 't zelfde geluk zou brengen, haar ganse leven lang. Dát alleen
woog op tegen alle verdere smart en wederwaardigheden en voortdurend dankte zij
de lieve Heer voor het zo rijk en mild genotene.
Om negen uur was zij weer thuis. Daar had ze zich met de vogels, kippen en
konijnen en voornamelijk met Mirza en Berten te bemoeien. 't Was een vaste regel,
toen juffer Toria nog leefde, dat Mirza iedere morgen zorgvuldig gekamd en tweemaal
in de week met zeep en warm water schoon gewassen werd, en trouw leefde het
Ezelken de wil van haar weldoenster na. Verder, als het gunstig weer was, liep zij
de
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tuin eens rond, en zo kreeg ze 't middaguur.
Eerst at zij alleen, bij het brede tuinraam, in de woonkamer. Gelijk een kaboutertje
kon ze daar, in het egaal, wit-grijs winterdaglicht, toch wel genoeglijk zitten, het
mager hoofd met zwarte pijpjesmuts over haar bord gebogen, de ronding van haar
quasi-bocheltje welvend over de smalle rug, ernstig etend, als in een rituaal vol
wijding. Maar de eenzaamheid drukte haar en zij kwam er al heel spoedig toe in de
keuken zelf, op een hoekje van de witte tafel, haar maaltijd te gebruiken. Zo had ze
meteen een gezellig praatje met Aamlie, voor wie de bediening daardoor ook minder
gecompliceerd werd.
Na het eten ging ze weer in de huiskamer, met hond en poes naast zich, bij het
raam, in de gemakkelijke stoel van juffer Toria zitten. Haar gewone lectuur: De
Godsdienstige week van Vlaanderen, het Maandblad der Zendelingen, De
Voortplanting van het Geloof, of 't een of 't ander boekdeel uit Het leven der Heiligen,
lag met haar naaiwerk op het tafeltje, dat vóór haar stond, maar meestal ging juffer
Constance er niet dadelijk in lezen; zij strekte zich eventjes gezellig in de leunstoel
uit, tuurde een poos naar buiten, en langzaam aan vielen haar ogen dicht en zonk zij
in een dutje weg.
Zo kon zij tamelijk lang blijven zitten. Haar hoofd zakte zijlings tegen de leuning
achterover, haar mager, langwerpig, verlept gezicht verwrong zich af en toe in
komieke grimassen, haar mond maakte mommelende bewegingen, als zocht de tong
in rusteloos heen en weer gedraai, naar de verdwenen tanden. Zij eindigde met wel
en goed te slapen en te snurken, tot Aamlie haar een kopje koffie bracht.
Die komst van Aamlie was meteen ook 't sein tot het ontwaken van Mirza en
Berten, die, evenals het Ezelken, na hun middagmaal, elk op een stoel lagen te rusten.
Voor Mirza had de meid een stukje chocola mee, voor Berten een schaaltje melk.
Mirza moest het eerst bediend worden, die was de ongeduldigste. Zij wipte jankend
om het Ezelken heen, en ieder brokje, dat zij overigens vraatzuchtig binnenhapte,
knauwde ze lang met scheve koptrekkingen en een soort van vies gegrijns, alsof ze
't heel naar vond. Middelerwijl draaide Berten met hoge rug en optrillende staart in
't rond, spin-
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nend en snorrend, zich tegen 't Ezelken aanstrijkend. En Berten, die anders de saaie
sufheid zelf was, kreeg op dat moment iets krachtig-viriels: zijn snor stond uit, zijn
groene ogen keken fel glinsterend het Ezelken in 't gezicht. En zodra deze met Mirza
klaar was en het schaaltje op de grond neerzette, kwam hij erop af en begon
flink-zelfbewust te likken. En telkens weer greep daarbij 't zelfde vlugge standje
plaats: Mirza die hem even zijn melkje poogde af te snoepen en de poes die nijdig
blazend zijn bezit verdedigde, waarbij de hond dan dadelijk afdroop en de poes verder
bedaard zijn schaaltje ledigde.
Na het potje koffie zette 't Ezelken haar grote bril op, nam haar boekjes en
courantjes, en begon te lezen.
De Godsdienstige week van Vlaanderen gaf haar al het kerkelijk nieuws van de
streek en ook wel van het buitenland. Toch hield zij zich nooit zo heel lang in dat
interessante weekblad bezig en verdiepte zich liever in de zo boeiende verhalen van
De Voortplanting van het Geloof en vooral van het Maandblad der Zendelingen.
Wat in de beschaafde katholieke wereld gebeurde, was dan ook maar kinderspel, bij
de ondernemingen van de missionarissen onder de heidense volken vergeleken. Het
Ezelken trilde van emotie bij het lezen van al die bekeringen, van al die in de woeste
landen opgerichte kerken, van al de schriklijke gevaren, waaraan de dappere,
zelfopofferende helden van het ware Geloof onophoudend stonden blootgesteld.
Sommigen stierven de martelaarsdood, anderen bezweken aan koortsen en ziekten,
nog anderen werden door oproerige stammen uit het verre land verjaagd; maar steeds
nieuwe, door godsdienstijver bezielde proselieten traden op, en 't werk, het edel werk
der Voortplanting van het Geloof, won elke dag meer veld voor 't rijk der hemelen,
terwijl heidendom en barbaarsheid naar hun laatste, ontoegankelijke verschansingen
moesten terugwijken. Er waren plaatjes ter opluistering bij: eerst een ruwe
negerkoning, zwelgend in wulps genot, omringd door zijn talrijke schaar onzedelijk
halfnaakte vrouwenslavinnen; dan weer diezelfde koning, enkele maanden later, een
bedaard gezicht, netjes op zijn Europees gekleed, zittend op een stoel, als in tamme
afwachting van wat nog verder komen zou, met
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slechts één enkele, ernstig uitziende, ook netjes Europees geklede en op een stoel
zittende vrouw naast zich; en, achter die beiden, als de beschermengel van de zalige
bekering, de bezielde, blanke missionaris, recht overeind, hoog zegevierend, het
symbolisch Kruis der verlossing naar de hemel reikend. Ofwel het was, aan de rand
van een oerwoud, een bende spiernaakte inlandse kinderen, jongens en meisjes, in
de walgelijkste schaamteloosheid als gewetenloze dieren in de wildernis stoeiend
door elkaar; en dan, op 't plaatje aan de overzijde van de pagina, diezelfde kinderen,
netjes uit elkaar gehaald en aangekleed met broekjes en jasjes en schortjes, keurig
opgeborgen achter de schoolbanken, in twee afzonderlijke, ruime vertrekken, de
meisjes links, de jongetjes rechts, onder de hoede van twee strakke, strenge,
zwart-gerokte en witgehuifde nonnetjes, die er toezicht over hielden. Dat was 't geluk
van de christelijke beschaving, die als een goddelijke zegen over die zo lang verlaten
schepsels nederdaalde, en 't Ezelken kon erbij huilen van ontroering, terwijl haar
eerbied en bewondering voor die helden van 't Geloof geen grenzen kende.
Doorgaans besloot zij haar lectuurmiddagje met een paar hoofdstukken uit het
leven van een of andere ‘heilige’. Juffer Toria had haar een rijkvoorziene bibliotheek
van die aard achtergelaten, en om de beurt nam 't Ezelken de oude boek-deeltjes ter
hand en leefde in stille dweperij die lang verleden wonderen mee. Het deed haar
minder heftig aan dan 't lezen van de zendelingsverhalen, zij kon het zo direct niet
meevoelen, het had geen tastbare actualiteit, 't geboekte lijden van al die martelaars
en martelaressen was slechts de boeiende herinnering van grote daden, zoals zij in
een gloriepracht van kleuren op de hoge ramen van de kerken stonden afgebeeld;
behalve een, en dat zij steeds en nog ter hand nam en waarin zij zich verdiepte als
wilde ze 't van buiten leren: het leven van de Heilige Augustinus.
De Heilige Augustinus was jarenlang een groot zondaar geweest. Ondanks de
morele invloed van zijn wijze, vrome moeder Monica, kon men zijn levenswijze niet
anders dan hoogst onstichtelijk noemen. Maar plotseling openbaarde zich aan hem
de goddelijke gratie, hij beterde en bekeerde
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zich en werd eindelijk een van de grootste en beroemdste Kerkvaders.
Juffer Constance kon het niet helpen, maar dat leven van de Heilige Augustinus
deed haar telkens weer aan 't leven van haar eigen broeder denken. Zeer zeker was
er groot verschil tussen die beiden; Augustinus was een Heilige en Désiré slechts
een gewone priester; maar dat Augustinus, die zonder twijfel veel meer zonden had
bedreven dan haar broeder, toch een diep gevenereerde heilige was geworden, dat
troostte 't Ezelken over de zwakheden van Désiré, die, met Gods genade, ook weer
op het goede pad kon komen. Het oude boekje was beduimeld en verfrommeld van
het bladeren en herbladeren, sommige pagina's hingen er als flarden bij, andere leken
bespikkeld met lichtgele vlekjes, alsof er tranen waren overheen gestort.
Zo kreeg juffer Constance het stille schemeruur, het ogenblik waarop zij weer ter
kerke zou gaan. Aamlie bracht haar de zwarte mantel, zij sloeg de kap over het hoofd
en met het grote kerkboek en de rozenkrans tussen haar vingeren, dribbelde zij de
straat op.
De kerk vervaagde reeds in twijfellicht, de kaarsen brandden op het altaar; alleen
door 't hoog gewelf van de grote boogramen blonk nog, in breed-egale lichtvlekken,
het tanend blauwe of grijze van de wegstervende winterdag.
De enkele bezoekers, meestal vrouwen, zaten in stille vroomheid neergeknield. 't
Waren als donkere, onbeweeglijke schimmen, hier en daar, tussen de rijen lege stoelen
verspreid. Maar de zachte wierook krinkelde geurig op in blauwe wolkjes naar de
donkerende bogen en het orgel dreunde indrukwekkend, terwijl de stemmen in hun
volle, kalme schoonheid zongen. Groot en innig was de wijding. De mensen sloten
zalig-mijmerend hun ogen, waarin soms tranen parelden die niemand zag. Het was
de lofzang van bedanking voor nog eens een goed volbrachte dag, waarop de veilige
vrede van de nacht mocht volgen. 't Leek alles rein en schoon en vol verzoening in
die stille stonde van gelukzaligheid, en bij het schemerduister was het Ezelken niet
bang meer om ook even naar haar broeder op te kijken, terwijl ze weer geheel 't
prestige van zijn geestelijkheid voelde, gelou-
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terd van alle aardse zwakheid en smet.
Jammer dat de zaligheid zo kort van duur was. Jammer dat zij weer in 't
nuchter-koele avondlicht moest buiten komen en het aards-reële aanraken. Dat bracht
ontstemming en kommer, maar ook wel zachtheid en genoegen. Céline bleef de doorn
in haar hart, doch de koster en zijn gezin waren haar vreugd en voldoening. Haast
elke avond nu, na 't lof, liep zij er even aan. Zij hadden hun winkeltje aanzienlijk
uitgebreid, 't zat vol, propvol met allerlei, zij waren voorspoedig en gelukkig, en 't
speet het Ezelken in 't minst niet meer, dat zij hen met haar geld geholpen had.
Stansken, haar metekind, was een lieveling, die zij met speciale liefde en vertedering
op haar schoot kon knuffelen, en de koster en zijn vrouw waren dankbaar, o, zo
dankbaar voor de hulp die zij van haar gekregen hadden. Alles stond stil, zodra juffer
Constance binnen kwam, zij werd er als een koningin ontvangen, zij moest in een
gemakkelijke stoel gaan zitten, iets eten, iets drinken; het waren echte
wanhoopsjammerklachten, wanneer zij opstond om weer te vertrekken.
- Iefer Constance, as ge mij oeit neudig hèt, 't es gelijk woarveuren... herhaalde
soms ontroerd bij het heengaan, de koster, daarmee bedoelend, dat hij alles voor haar
over had wat in zijn macht stond; en aanstekelijk werkte zijn emotie op 't gemoed
van de oude vrijster, die dan met een fris gevoel van telkens nieuw geluk naar huis
ging.
Daar wachtte Aamlie met het avondeten, dat nu, evenals het middagmaal, in de
warmere gezelligheid van de keuken werd gebruikt. Mirza en Berten, elk op een
stoel, kregen om de beurt 'beetjes', en alle buitendeuren en vensters waren veilig
gesloten.
Om halfnegen stipt klonk een bekend geschel aan de voordeur, even door een
gekef van Mirza begroet. Dat was de krantenjongen, die het centenavondblaadje
bracht. Aamlie ging het uit de bus halen en gretig luisterde zij dan naar 't Ezelken,
die haar de gebeurtenissen voorlas. Het waren meestal griezelige verhalen:
moordaanslagen, brandstichtingen, ongelukken, die de twee vrouwen wel eens tot
een angstvolle stemming opwonden. 't Was donkere nacht, daarbuiten, de wind loeide
en klaagde in de naakte bomen, de
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katten gierden akelig, 't was of er gevechten ontstonden en mensen vermoord werden.
Twee zwakke, reeds bejaarde vrouwen gans alleen in dat grote huis! Zij werden bang,
zij luisterden in spanning, het Ezelken dacht aan de koster en hoe die haar beschermen
en verdedigen zou, en 't was met een gevoel van innige verlichting dat zij, klokslag
negen, opnieuw de straatbel hoorden overgaan en dat Aamlie naar de voordeur liep.
Zij liet het Puipken binnen, die, sinds juffer Toria's dood, elke nacht kwam slapen.
Marcellien, de oude tuinman, was te sukkelig en te suf geworden, maar 't Puipken,
dat was nog een steun, dat was althans een man in huis, die zich desnoods tegen
inbrekers verweren kon. Hij bleef daar nog een poosje rokend bij de kachel zitten,
kreeg een glas bier, vertelde de dagelijkse nieuwtjes uit het dorp; en om half tien was
alle licht gedoofd in 't stille renteniershuis, en lagen zij allen in bed.
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XXIX
En zo verliepen jaren... De tijd scheen als gestold over hun vastgegroeide leven. En
toch was er verandering, stage, stil groeiende verandering, in en om hen heen. Iets
werd oud en afgeleefd, en iets nieuws drong naar voren, jong, en levenslustig.
Dat was het gezin van de koster.
Na een Clemensken en een Constansken was er een Emeransken en een Hortensken
gekomen, en nu scheen het de beurt van 't sterkere geslacht: in minder dan vier jaar
tijd was er een Hilaire, een Prosper, een Omer en een Valère. Acht kinderen in nog
geen tien jaar huwelijk, en de serie scheen nog niet gesloten, want er was er alweer
een in aantocht. 't Krioelde steeds van peuters in het reeds te volle huisje; zij groeiden
en barstten er letterlijk uit, als op elkaar gepropte vogeljongen uit een te klein nestje,
en de ouders werden radeloos, toen zich plots een enige reddingsgelegen-heid
voordeed.
Een huis kwam door een sterfgeval te koop, vlak tegenover de woning van juffer
Constance, een heerlijk groot huis zonder luxe, maar als geknipt voor een talrijk
gezin, om er winkel te houden.
Na enig beraadslagen met zijn vrouw trok de koster zijn stoute schoenen aan en
ging naar juffer Constance toe.
- Ik, da huis keupen, wa peist-e, 'k 'n hè doar gien geld veuren; 'k zoe mijn eigen
huis moeten belasten! riep verschrikt de oude vrijster, toen hij haar 't geval uiteendeed.
Maar hij liet zich zo gauw niet ontmoedigen: flemend drong hij aan, sprak haar
van allerhande voordelen, van betere geldbelegging, van toenemende waarde op zulk
een immeubel; en toen het Ezelken, in tweestrijd met zichzelf, zich schuldig voelend
dat zij 't geld van juffer Toria zo lijnrecht tegen de
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zin van haar overleden weldoenster gebruikte, wel vrezend ook dat zij er nooit meer
rente zou van zien dan van de jaren hèr geleende vijfduizend frank, scheen te weifelen
en te wankelen, gaf hij de doorslag met de tragische verklaring:
- Os ge gij ons nie 'n keunt helpen, iefer Constance, moete we wij op 'n ander
gemiente ons breud goan zoeken.
Het Ezelken voelde zich koud worden. Hem en zijn familie niet meer zien, waaraan
ze zo gehecht was! De kracht van het verleden stormde in haar oude-vrijstersziel op;
dát, wat niet vergeten was, zijn vroeger huwelijksaanzoek, omknelde haar eensklaps
als een onbreekbare band, en nog eens bezweek zij voor de macht van het gevoel,
dat sterker dan de macht van de rede was.
Zij kocht het huis en de koster kwam er wonen. Maar om het te betalen had zij
werkelijk op haar eigen huis hypotheek moeten nemen, en sinds die dag at zij maar
drie keer in de week meer vlees.
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XXX
En om haar heen begon het oude te verdwijnen.
Mirza het eerst. De hond was afgeleefd en lag sinds lang reeds, meestal futloos,
bij het vuur. Zijn leperige ogen werden dofgroene ballen en zijn vroeger keurig witte
vacht plakte zonder glans en in verwarring op zijn rillerige huid. Soms kwam hij van
achter de kachel en krabbelde met moeite enkele stijve passen, maar dadelijk ging
hij aan 't reutelhijgen en sukkelde bij 't vuur terug. Hij had geen tanden meer en kon
niets kauwen; hij wilde zelfs geen chocola meer; hij leefde van schaaltjes melk, die
dan nog vaak zó lang onaangeroerd naast 't vuur stonden, dat de melk waterig-blauw
werd en volregende met stofjes roet, die uit de kachel vielen. 't Puipken en Aamlie
zeiden iedere dag tot het Ezelken: - Loat hem toch deuddoen; loat hem ons mee ne
stien aan zijnen hals versmeuren; maar 't Ezelken, getrouw aan de aan juffer Toria
gedane belofte, wilde daar niet van horen.
Eindelijk lag hij, op een ochtend, achter de kachel, dood.
Hij werd door 't Puipken in de tuin begraven.
Toen kwam de beurt aan Berten.
Berten, de luie, dikke, gelukkige, mollige Berten, was met de jaren mager en
geagiteerd geworden. Ook hij had sinds lang geen tanden meer, maar hij had nog
zijn klauwen, en 't was of al zijn laatste levensenergie zich daarin samen had
getrokken. Hij, die eertijds dagen lang kon liggen slapen, scheen nu door een
beweeglijkheid geplaagd, die hem geen rust meer liet. Nergens was hij tevreden,
aldoor kwam hij miauwen en zeuren en hij had een heel slechte gewoonte gekregen:
af en toe begon hij, waar hij stond, met donker-booskijkende ogen, zijn klauwen in
de stoelen of het kleed te haken en te slaan, dat de stukken er van langs vlogen.
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Juffer Constance en Aamlie moesten hem voortdurend tuchtigen, maar het hielp
niets; telkens begon hij elders opnieuw en Aamlie en 't Puipken drongen er, evenals
voor Mirza, sterk, maar tevergeefs, bij 't Ezelken op aan, dat zij hem zou laten
afmaken, toen de huisgenoten eensklaps, op een avond, constateerden dat de poes
verdwenen was.
Aamlie en 't Ezelken liepen het huis rond en naar buiten, riepen aanmoedigend: Berten, Berten, Berten! doch alles vruchteloos. Berten was te horen noch te zien,
Berten kwam niet meer terug. Die nacht was er wel een verschrikkelijk spektakel
van door elkaar gierende katten in de tuin, en 't kon best zijn, dat Berten aan het
standje deelnam, maar zekerheid verkreeg men niet, alleen diè zekerheid: dat Berten
nooit terug meer kwam.
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XXXI
Maar wie wél kwamen, wie dagelijks en voortdurend kwamen, dat waren de
verschillende leden van het nu vlak tegenover wonende kostersgezin. Juffer Constance
had daar geen rekenschap mee gehouden toen zij het huis voor de koster kocht, zij
had alleen het oog gehad op meerder en intiemere gezelligheid met het geliefd gezin,
doch niet gedacht dat die intimiteit wel eens tot last kon worden en dat zij er soms
meer van krijgen zou dan zij verlangde.
Nu was 't herhaaldelijk geklingel aan de straatbel en 't een of 't ander van de
kosterskinderen kwam binnen, om iets te zeggen of te vragen. Ook wanneer er geen
enkele reden voor was kwamen zij en bleven er uren lang met een breiwerkje zitten
tot op etenstijd, zodat het Ezelken hen naar huis moest sturen of hen vragen om met
haar te blijven eten. Dit laatste gebeurde meer dan eens, tot grote ergernis van Aamlie,
die dat heen en weer geloop onuitstaanbaar vond en de indringerige kleinen alvast
uit haar keuken had verbannen. Ook het Ezelken vond weldra dat ze te dikwijls
kwamen en te lang bleven, maar zij had niet steeds de moed ze weg te zenden en
durfde evenmin tegen de ouders zeggen, dat die bezoeken haar verveelden. Het werd
een stille overrompeling, een langzame en geleidelijke in-bezit-neming, heimelijk
door de koster en zijn vrouw gesteund en aangemoedigd. Het ergste was dat Aamlie
plotseling vrij ernstig ongesteld werd en te bed moest blijven, en nog vóór het Ezelken
de tijd had te beramen wie zij voorlopig in de plaats zou nemen, had haar metekind,
Constansken, die toen veertien jaar was, zich reeds aangeboden en dadelijk, zonder
dat het Ezelken dorst weigeren, Aamlies taak overgenomen.
Aamlies ziekte bleek beduidend en duurde de ganse winter en toen zij eindelijk
beter werd, was zij niet meer in staat
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alleen al het werk te verrichten. Zo sprak het ook vanzelf dat Stansken er zou blijven
om te helpen. Maar Aamlie was onverzoenbaar verbitterd tegen de kostersfamilie,
zij wilde niets met 't jonge ding te maken hebben, 't was als de oude hond die grijnst
tegen de jonge hond, omdat hij zijn plaats komt innemen; zij weigerde namelijk,
ondanks al de smekingen van 't Ezelken, het kind iets van de keuken te leren; zij nam
de potjes van de kachel en ging ermee in een hoekje staan als zij een sausje door
elkaar moest roeren, opdat Stansken niet zou kunnen zien hoe zij het deed; het kwam
zo ver dat de beide meiden op een middag hooglopende ruzie kregen, en dat Aamlie,
bleek van woede, met haar muts scheef op 't hoofd bij 't Ezelken binnen kwam stormen
en haar dienst opzei.
Juffer Constance poogde haar vruchteloos te bedaren. De oude, chagrijnige,
ziekelijke meid scheen ineens een walg van het dienen gekregen te hebben, zij hoefde
ook niet meer te dienen, zij wilde niet meer dienen, en zelfs toen het Ezelken
verzoenend voorstelde eens met de koster te gaan spreken, schudde Aamlie hardnekkig
weigerend het hoofd en zei dat zij met het geld, dat juffer Toria haar had nagelaten
en met wat zij door haar levenslange arbeid had verdiend, haar laatste jaren kalm in
een klooster wilde slijten.
Zij vertrok op een Allerheiligenavond en ging haar intrek nemen in het klooster,
dat meneer De Stampelaere eindelijk op zijn dorp had laten bouwen, en waar ook
een afdeling voor oude, enig geld bezittende vrouwen, aan verbonden was.
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XXXII
En 't jeugdig Stansken van de koster werd de vaste huismeid, in plaats van de oude
Aamlie...
Was het 't jeugdig Stansken maar alleen geweest! Maar nu leek het een
voortdurende invasie, van de gehele kostersfamilie. 't Was of ze twee huizen
bewoonden, een aan elke kant van de straat. Er werd zelfs niet meer gebeld, de deur
van 't oude, deftig renteniershuis bleef meestal op een kier staan, om het gemak van
de verbinding te bevorderen.
Nooit, geen enkel ogenblik van gans de dag, bleef Stansken alleen in haar keuken.
Aldoor waren er een of meer zusjes of broertjes, om haar ‘te helpen’. En 's avonds
kwam de koster er gewoon zijn pijpje roken, als in een herberg.
Het Ezelken was overrompeld. Zij voelde zich niet meer meester in haar eigen
huis. Zij kon zelfs geen toezicht meer houden, alles gebeurde, om zo te zeggen, langs
haar en over haar hoofd heen, het was alsof ze in een vreemd, razend druk huis, haar
intrek had genomen.
Zij kon er niet meer tegenop. Zij had werkelijk ruzie moeten maken om ze van
haar lijf en uit haar huis te krijgen. En dat kon, dat durfde ze niet. Uiterlijk waren zij
allen ook nog steeds innemend-vriendelijk tegen haar. De koster en zijn vrouw
begroetten haar elke morgen met een verrukte gelukslach, en de kinderen noemden
haar ‘tante Constance’, wat haar zo innig vertederde. Jammer dat ze zo talrijk, zo
overweldigend talrijk waren!
Het Ezelkens leven kreeg iets angstig-gejaagds. Sinds Aamlies vertrek gebruikte
zij weer haar maaltijden in de huiskamer, waar zij zich nu ook meestal heel de dag
ophield, en vandaaruit, als in een toch ietwat veiliger schuilplaats teruggetrokken,
luisterde zij naar de geluiden en bespiedde zij de bewegingen in het vroeger zo rustige,
thans zo hevig ge-
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stoorde huis. Zo zag zij op een morgen, door het brede raam, Hilairken, 's kosters
oudste zoontje, naast het Puipken met een spade bezig in de moestuin. Wat was dat
nu weer? Wie had de knaap daar ontboden? 't Ezelken keek met verbazing naar 't
Puipken en vond dat de oude tuinman er woedend uitzag. Het Puipken was de laatste
tijd ook al niet zeer tevreden, omdat juffer Constance hem, op aanraden van de koster,
gezegd had, dat hij niet meer behoefde te komen slapen, aangezien er nu altijd mensen
genoeg in huis waren. Zo had het Puipken zich voelen verdringen en nogal verbitterd
bij juffer Constance daarover geklaagd. Wat zou hij nu wel zeggen? Of zou hij ten
slotte misschien toch blij zijn, dat hij een hulp kreeg?
Die zelfde ochtend nog werd juffer Constances twijfel opgehelderd. Om tien uur,
het uur dat hij anders in de tuin zijn glas bier kreeg, drukte 't Puipken met een flinke
duw zijn spade in de grond, stopte zijn pijpje in zijn zak en kwam vastberaden naar
het woonhuis toegestapt. Bij de achterdeur deed hij zijn klompen uit, schreed
sprakeloos dwars door de keuken, waar Stansken met twee van haar zusters gezellig
zat koffie te slurpen, kwam in de gang en knokte tegen de huiskamerdeur.
- Binnen, zei, gans ontsteld, het Ezelken, die hem wel zien komen had.
't Puipken opende de deur en stapte binnen.
Hij zag bleek, geelbleek, en zijn lippen bibberden, alsof hij wilde spreken en niet
kon.
- Iefer Constance, begon hij eindelijk met inspanning, - doe 'k ik mijn wirk bij ou
meschien nie goed?
- Ba joa g' Ivo; woarveuren vroagt-e gij mij datte? zei 't Ezelken verwonderd.
- Woarveuren krijg ik tons nen helper? Die jonge snotneuze van de koster? kaatste
hij haar, even droog slikkend van verontwaardigde emotie, de vraag terug.
Het Ezelken wist een ogenblik niet wat te antwoorden. Eindelijk zei ze, schuchter,
zich machteloos en ongelukkig voelend:
- 'k 'n Hè-je 'k ik hem niet doen komen, Ivo!
- Ha, wie hét er hem dan doen komen? Wie es 't er hier
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boas, gij of de koster? gilde 't Puipken, grijnzend van woede.
Het Ezelken kreeg tranen in haar ogen.
- 'k Zal e-kier informeren, Ivo - jongen; 'k zal de koster hier doen komen, poogde
zij hem te sussen.
Maar 't Puipken was nog lang niet uitgepraat; en nu nam hij eens goed en flink de
gelegenheid waar om uit te varen tegen de kostersfamilie, die daar alles in beslag
nam en juffer Constance zelf, als ze niet oppaste, van armoede op de straat zou jagen.
Toen week hij naar de deur terug, met de beslissende woorden:
- Ik of die snotneuze, iefer Constance, ien van de twië, ge meug kiezen.
- 'k Zal de koster loate roepen, zuchtte nog eens het Ezelken; en zij liet het Puipken
gaan.
Nauwelijks had 't Puipken de deur van de huiskamer geopend of hij zag
wegvluchtende rokken in de gang.
- Ha, die lege vodden, z' hên aan de deure stoan hurken! riep hij verwoed en luid
genoeg dat 't Ezelken het horen kon.
Maar het ontdane Ezelken reflecteerde er zelfs niet op. Zij wachtte een poosje om
zelf op haar verhaal te komen, en zond toen Stanske haar vader halen.
Hij kwam dadelijk, als altijd opgeruimd en glimlachend, verbazend jong van uiterlijk
gebleven voor zijn jaren, met levendig blinkende ogen en licht-magere gestalte,
waarvan alleen de schrale, ietwat kromme benen, enigszins stram begonnen te worden.
't Was hem wel aan te zien dat hij zich gans bewust voelde van zijn sterke invloed
op het Ezelken, en reeds bij 't eerste woord dat zij over het zaakje uitte, waarvan hij
alvast door zijn dochter op de hoogte was gesteld, antwoordde hij luchtig, met een
hoofdschuddend lachje:
- O, da Puipken, dat zjaloes manneken! Kan 't hij nou euk al nie verdroagen, dat
'n kind zijne stiel liert!
't Ezelken voelde zich al overwonnen. Zij kón tegen die man niet op. Het kwam
er niet op aan wat hij al zei of niet zei; dàt, wat telkens weer, alleen al door zijn
verschijning, op de voorgrond trad en haar ontroerde en verlamde, was 't ver-
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leden: zijn huwelijksaanvraag en haar weigering, die grote en feitelijk enige
gebeurtenis in haar leven, welke aan dat leven een gans andere richting had kunnen
geven. Het was iets akeligs en toch opwindends; het was of hij met haar iets heel,
héél griezeligs en toch ook diep verrukkelijks had willen ondernemen, iets waarover
zij zich schaamde en tevens jubelde, iets dat niet nader uitgedrukt kon worden, omdat
het zo ontroerend tegenstrijdig was. 't Was een fysieke aantrekkingskracht in een
lichamelijke repulsie; door geen woorden kon ze haar gruwel uitdrukken voor zo'n
schrale, magere man, die ieder jaar weer kinderen verwekte, terwijl juist die
verwekkingskracht haar als een soort van ondeugd in hem aantrok en haar
overweldigde, met nog en steeds dat onverjaagbaar gek gevoel of het allemaal háár
en zijn eigen kinderen waren. Haar bleke, magere, verlepte wangen bleven vurig van
emotie zolang hij met haar sprak, terwijl zijn tegenwoordigheid haar zó geneerde,
dat zij maar alles toegaf en goedkeurde, om van zijn verleidende en gevreesde
verschijning verlost te zijn.
Hij glimlachte en sprak, vol kalm zelfvertrouwen, en dadelijk had hij er iets op
gevonden, dat alle bezwaren uit de weg zou ruimen:
- Wel, zei hij, - we zillen gemakkelijk overienkomen. Dat 't Puipken al den iene
kant van den hof wirkt en Hilairken al den andere kant. Den hof es greut genoeg, ze
'n zillen mallekoar gien builen leupen.
Dat scheen 't Ezelken een lumineus idee. Zodra de koster weg was liet ze 't Puipken
roepen en herhaalde hem 's kosters eigen woorden:
- Weet-e wat, Ivo, 'k hè d'er iets op gevonden: wirk gij al den iene kant van den
hof en Hilaire aan den andere kant; den hof es greut genoeg, ge 'n zil mallekoar gien
builen leupen.
Juffer Constance kon wel dadelijk merken, dat 't Puipken haar geestdrift over het
gevonden middel geenszins deelde. Hij bleef zuur en nurks kijken en zei eerst geen
woord.
- 'k Zal d'er ne kier op peizen, moar 'k vrieze dat 't nie 'n zal goan, antwoordde hij
eindelijk.
- Ge zoedt toch ne kier keune proberen, Ivo, opperde
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't Ezelken verzoenend.
- We zille zien, zei 't Puipken kortaf. En hij ging.
De volgende ochtend kwam 't Puipken naar zijn werk niet.
De tweede dag ook niet.
De derde dag nóg niet.
Het Puipken gaf geen teken van leven meer. 't Was weer dezelfde geschiedenis
als met Aamlie: de oude, grijnskoppige hond, die door de jonge hond niet wil
verdrongen worden.
- O, dat 'n es 't spreken nie weird! schimplachte de koster.
- Loat dien eiwe ronker moar wig blijven. 'k Zal ik Hilaire wa helpen en ouën hof
zal beter onderheiwen zijn as vroeger.
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XXXIII
De koster hield woord. Hij kwam Hilairken helpen in de tuin. Hij spitte, zaaide,
plantte... en oogstte. Een groot gedeelte van de sierplanten werd uitgerooid en
vervangen door een aardappel- en bietenveld, dat genoeg kon opleveren om juffer
Constance gedurende jaren te voeden. Maar dat was geen bezwaar: wat er overbleef
zou wel zijn weg vinden. Ook op de volière, en konijn- en kippenren ging de koster
een oogslag werpen; en op een ochtend was 't daar een lawaai en een spektakel, waar
het Ezelken van schrikte, toen zij, in de huiskamer gekomen, door het tuinraam keek.
Een haan! Daar liep en vloog en fladderde een grote, wilde haan onder de kippen! 't
Was of er een orkaan in woedde. Hij snelde hartstochtelijk, met over de grond
slepende vlerken, van de ene krijsend wegvluchtende kip naar de andere, als om ze
te vermoorden. De veren stoven erbij op, de verwilderde hennen vlogen in hun angst
tegen de muren aan, en af en toe stond de haan midden in de schrik- en warboel pal,
rekte zijn hals uit en kraaide oorverscheurend, met draaiende ogen, om dan dadelijk
weer zijn woeste driftjacht te hervatten.
- Och Hier, och God! riep 't Ezelken met in elkaar geslagen handen. En zij spoedde
zich buiten, angstig naar Stanske roepend.
Maar toen zij op het koertje was trof haar, in een afgezonderd gedeelte van de
volière, een niet minder akelig schouwspel.
Daar waren de konijnen aan de gang. Als gek sprongen zij door elkaar, wippend,
struikelend, heen en weer over elkander buitelend en af en toe ging er uit een hoek
een schril en langgerekt gepiep op, alsof er een de keel werd toegeworgd.
- Stansken! Stansken! gilde 't Ezelken hoe langer hoe ang-

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

758
stiger.
Stansken, die bij haar vader achter in de tuin was, kwam haastig aangelopen.
- Wa schilt er, tante? riep zij van ver.
- Die kiekens! Die konijnen! Vanwoar komt die sloeber van dien hoane? Joagt
hem toch wig! kreet het Ezelken verontwaardigd en 't huilen nabij.
De koster was zijn dochtertje gevolgd. Glimlachend kwam hij bij het Ezelken en
zei:
- Moaken ze ruize, iefer Constance? O, 't 'n zal nie lank duren; van as ze aan
mallekoar geweune zijn...
- Joa moar, dien hoane, vanwoar komt die sloeber van dien hoane? viel 't Ezelken
ontsteld hem in de rede.
- 't Es de mijnen; 'k hè hem van den uchtijnk meegebrocht; hij was er neudig, ou
hinnen 'n leien hoast gien eiers mier, antwoordde kalm de koster.
't Ezelken dacht aan juffer Toria, aan haar haat, aan haar gruwel, aan haar woede,
had ze zoiets op haar erf moeten beleven. Zij voelde dat zij aan al haar plichten
tegenover de dode te kort schoot; maar wat kon ze doen? 't Kwaad was nu eenmaal
gepleegd, en de koster stond daar zo kalm over het zaakje te glimlachen, dat ze zich
schaamde om er verder op door te gaan. Zij wendde mistroostig het hoofd van het
ergerlijk schouwspel af, strompelde naar de nog steeds rumoerige volière, vroeg
bedeesd aan de koster, als om een afleiding te zoeken, wat er ook dáár in godsnaam
die ochtend toch voor abnormaals gebeurde.
- 'k Hè ne rijer bij die moeren gesteken; we moên toch zurgen da we 'n beetsen in
't jonk goed komen, antwoordde de koster heel gewoon.
't Was of het Ezelken een slag in het gezicht kreeg. Sidderend, met gloeiende
wangen en ten gronde neergeslagen ogen keerde ze zich om, en haastte zich zonder
een woord naar haar woonkamer terug.
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XXXIV
Er kwam een soort van tragische, stil-wrokkige teruggetrokkenheid over het leven
van het Ezelken. Zij voelde zich misdaan, verongelijkt, en wist niet goed op wie dat
ongelijk te wreken. Iedereen en niemand had er schuld aan. Al de teleurstellingen
van haar leven kwamen vol verbittering weer in haar op, en smolten er dan in elkander
weg, als tot één loodgrijs meer van doffe onverschilligheid. Het leven van haar broer
werd haar onverschillig, het stoken en knoeien van Céline werd haar onverschillig,
zelfs het druk-jagend gedoe van de koster en zijn familie werd haar onverschillig.
Zij kon er toch niet tegenop en liet zich maar gaan.
Zij kwam weldra haast uit haar huis niet meer. Het werd haar zelfs te vermoeiend
om tot aan de kerk te gaan en zij las de mis en het lof in haar kerkboek thuis. Zij
sliep en dutte veel, met gevouwen handen bij het venster in haar leunstoel neergezakt.
't Scheen ook of ze met de dag kleiner en schraler werd, de smalle borst steeds
holler ingedrukt, de hoogte op haar rug steeds ronder bochelend. Haar laatste
voortanden waren verdwenen, zij had nog slechts een paar holle kiezen, die dikwijls
pijn deden. Vlees kon ze helemaal niet meer eten; zij leefde van geweekte broodjes,
van roereieren en papjes.
Met haar geldelijke administratie kreeg ze last en moeite. Haar boekjes kwamen
nooit goed uit; haar slechte ogen zagen soms geen verschil meer tussen een
vijfcentstuk en een twintigfrankstuk.
Met de kostersrekening was ze helemaal in de war. 't Was onderling akkoord dat
de koster zijn verschuldigde rente in winkelwaren zou afbetalen, en hoe het kwam
begreep ze niet, maar 't bleek uit ingewikkelde, haar voorgelegde rekeningen, dat de
koster, in plaats van haar schuldenaar, weldra
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haar schuldeiser werd.
- Ha, 'k 'n hè ik gien geld mier, zuchtte 't Ezelken, toen de kostersvrouw haar
daarover eens kwam spreken.
- O, dàt 'n geef niet, iefer Constance, ge moet doar nie mee in zitten, we zillen da
loater wel vinden, zei de vrouw geruststellend.
Maar 't Ezelken zat er wél mee in. Ze vond het allerakeligst om in schuld te staan
bij die mensen, die zo zuur voor hun dagelijks brood moesten werken. 't Geneerde
haar speciaal tegenover de koster, zij dacht er ganse dagen aan, zij kon er niet meer
van eten noch slapen; en eindelijk liet ze de kostersvrouw terugroepen om haar te
zeggen, dat zij het in haar testament zou gedenken.
Tot juffer Constances grote verbazing liet de kostersvrouw geen grote
ingenomenheid met deze schikking blijken. Zij zei eerst niets; toen eindelijk, op een
teleurgestelde, bijna weemoedige toon:
- Joawel, iefer Constance, dat es al wel en goed, moar ne meins kan iets krijgen;
en wa zoe d'r mee ons gebeuren, as ge ne kier gienen tijd 'n hoadt om ou testament
op te moaken?
Het Ezelken schrikte. Ja, daaraan had ze nog niet gedacht. En eensklaps voelde
zij dat de vrouw gelijk had en het tijd werd om eraan te denken. Een grote, diepe
droefheid kwam in haar. Zij had even het vage bewustzijn van 't naderend einde. En
meteen dacht zij een ogenblik weer aan Désiré en aan 't verleden en of zij ook hém
niets in haar testament zou achterlaten. Hij had het niet verdiend en 't zou wellicht
in handen van de gehate Céline terechtkomen; maar toch... zou zij dan alles,... alles
wat overbleef aan vreemden achterlaten?
Zij nam althans 't besluit alvast de notaris te ontbieden.

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

761

XXXV
Het was nog steeds dezelfde, mooie, roodwangige, gepommadeerde, gedecoreerde,
wit-krulharige notaris die het testament van juffer Toria had opgemaakt. Hij was in
al die jaren bijna niets veranderd en zat daar nu deftig weer bij 't helder tuinraam,
zoals hij destijds voor juffer Toria gezeten had.
Het Ezelken had gehoopt met hem alleen een onderhoud te hebben, maar nauwelijks
was hij in de woonkamer, of de koster en zijn vrouw, beiden op hun plechtigst-best
gekleed, kwamen insgelijks binnen. Zij hielden zich alsof 't vanzelf sprak, dat het
Ezelken hen daar verwachtte. De koster haalde alvast de ingewikkelde rekeningen
uit zijn binnenzak, en de vrouw lei ook nog een paar boekjes op de tafel, waarin 't
geleverde van de laatste weken aangetekend stond.
Het Ezelken voelde zich helemaal van streek. De tegenwoordigheid van de koster
verlamde haar geheel, en toen de notaris, klaar om te beginnen schrijven, haar vroeg
welke haar laatste beschikkingen waren, had zij geen de minste moed meer om nog
over Désiré te spreken. Zij zag de glinsterende ogen van de koster, strak, als de ogen
van een roofvogel, op haar gepriemd, 't ontroerde en ontstelde haar tot in het diepste
van haar wezen, zij zuchtte en haar handen dwaalden bevend over tafel; zij kon
slechts even stotteren:
- Hawèl, veur de koster, menier de notaris... En zij bleef stokken.
- Alles? vroeg de notaris.
Zij wilde nog even worstelen. Zij zei niet dadelijk ja. Maar zij keek op en zag zijn
onverweldigend flikkerende, haar als 't ware doorborende ogen, en
instinctmatig-machinaal knikte het overwonnen hoofd de toestemming.
De notaris begon te schrijven...
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XXXVI
't Was kort daarop dat het Ezelken ziek werd.
De oude dokter Van Boeckel werd erbij gehaald, en dadelijk, bij 't eerste onderzoek,
zette hij een heel ernstig gezicht.
- Rust en voedsel, beval hij als altijd, maar aan de koster en zijn vrouw, die hem
angstig ondervroegen, verborg hij niet, dat hij de toestand heel zwaar inzag.
- 't Es 'n versleten lichoam; ge moet ze zo gauwe meugelijk loaten berechten, zei
hij.
De koster en zijn vrouw hielden een gewichtige bespreking. Zij kwamen tot de
conclusie dat zij onmogelijk konden nalaten meneer de pastoor te waarschuwen,
maar besloten toch nog een beetje te wachten.
Enige dagen verliepen. Het Ezelken lag boven in haar bed, om de beurt door een
van de kosterskinderen verpleegd. Zij at noch dronk, vroeg naar niets of niemand,
versteende in een soort bewusteloze toestand.
De vierde dag, tegen de avond, werd aan de nu altijd zorgvuldig gesloten voordeur
gebeld. De koster, die op zijn quivive was, en thans zo weinig mogelijk het
renteniershuis verliet, ging open doen.
Het was meneer De Stampelaere.
- Hoe goat 't mee iefer Constance; 'k hè heure zeggen da ze nie heul wel 'n es?
vroeg dadelijk de geestelijke.
- O, goed, menier de páster, nogal goed, ala, 't begint toch te beteren, brabbelde
de koster eventjes, onthutst en van zijn stuk gebracht.
- Kan ik heur ne kier zien? vroeg meneer De Stampelaere wenkbrauwfronsend,
vaag wantrouwig.
- Nou toch niet, meneer de páster; z' hé doar zjuust wa geëten en z' es were noar
heur bedde, loog vrijpostig de koster.
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- Es ze berecht? drong de geestelijke vorsend aan.
- Nog niet, menier de páster; 't 'n es nog nie neudig; as 't moest neudig worden
zillen we doar natuurlijk seffens veuren zurgen, verzekerde de koster.
- Pas moar op da ge niet te lank 'n wacht, zei streng de geestelijke. En hij vertrok,
de koster verwittigend, dat hij de volgende morgen vroeg terug zou komen.
De koster werd bang. Na een nieuw gewichtig gesprek met zijn vrouw, besloot
hij meneer Désiré de volgende ochtend, vóór meneer De Stampelaeres komst, te gaan
halen.
De voordeur werd achter meneer De Stampelaere op slot gedaan, de nachtwaak
begon. De koster, zijn beide oudste dochters: Clemence en Constance en zijn zoon
Hilaire, bleven in juffer Constances huis. De kostersvrouw was met de andere kinderen
in haar eigen woning.
Met de avond begon 't Ezelken woelig te worden. Haar gezicht, dat dagen lang,
bijna onzichtbaar, half onder de dekens verborgen had gelegen, lag nu ontdekt en
zag vuurrood, met langs de wangen afdruipende zweetstralen. Zij bleef geen twee
minuten in dezelfde houding liggen, gooide haar dekens weg, grabbelde met haar
handen, stootte af en toe verwarde, doffe klanken uit.
- Wa zoe ze toch willen zeggen? fluisterden de koster en zijn kinderen, angstig
over de zieke gebogen.
- Da 'k wille treiwen en da 'k nie en wille treiwen! Da 'k kinders wille en da 'k gien
kinders 'n wille! Moar 'k zie hem geiren en 'k 'n kan hem nie vergeten! riep 't Ezelken
eensklaps akelig duidelijk, met gans veranderde, schel-hard klinkende stem.
- Ze doolt, fluisterden zij, zich van het bed terugtrekkend. Plots begon het Ezelken
te huilen.
- O, Désiré, o, Désiré, mijn broere, woarom hè-je dat toch gedoan! snikte zij.
- Désiré! Désiré! Woar zij-je! riep zij luid, en sloeg verwilderd zoekende handen
uit.
- Wilt-e menier Désiré zien, iefer Constance? kwam de koster gans ontdaan en
bevend naar haar toe.
- O, Désiré! Désiré! huilde en snikte steeds luider de zieke, zonder de koster te
zien of te horen. En zij wrong en sloeg
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haar in elkaar geknelde handen heen en weer over het bed, zodat de dekens op de
grond vielen.
- 'k Goa d'r omme! 'k goa d'r omme! bibberde de koster, groen van angst naar de
deur wijkend.
- Joa, voader, goa moar, hoast ou, 't es heugen tijd, zei Stansken, weer de dekens
over 't bed uitspreidend en vruchteloze pogingen aanwendend om de zieke te doen
bedaren.
In de nacht vluchtte de koster weg.
Haastig had hij eerst zijn vrouw opgebonsd, en nu holde hij in stormpas naar de
pastorij. De schrik zat hem op 't lijf, de gruwelijke schrik dat juffer Constance, door
zijn schuld, wellicht zou sterven zonder berecht te worden. Hij rukte aan de schel
van de pastorij, stond even trippelend van angst en ongeduld te wachten; en, zodra
Céline in nachtgewaad aan het opgetrokken bovenraam verscheen, riep hij haar, van
op de straat, de nare tijding toe:
- Céline, iefer Constance hé wa gekregen. Vroagt aan menier de páster of hij direct
wil meekomen om heur te berechten. Zonder een enkel woord te uiten trok Céline
zich haastig van het raam terug, en enkele minuten later liep meneer de pastoor naast
de koster door de somber-stille straat.
De geestelijke ondervroeg zijn onderdaan in kort-hortende zinnen: wat zijn zuster
had? hoe of 't gekomen was? of er een dokter bij was?
- 'k Ben iest om ou gekomen, menier de páster, 'k zal direct Hilaire om den dokteur
zenden, bibberde de koster, de vragen enigszins ontwijkend.
Maar toen zij bij de zieke waren en meneer de pastoor, dadelijk, bij de eerste
oogopslag, begreep dat men hem de ware toestand verborgen had gehouden, barstte
hij plotseling woedend, als razend, in scheldende verwijten tegen de sidderende
koster uit.
- Gie sloeber! gien deugniet! gie valschoard! klonk het in ziedende, stijgende toorn.
En eensklaps, zonder zelfs te willen luisteren naar de bedeesde excuses van de koster,
zond hij hem, alsook zijn dochter en zijn zoon, met gebiedend-kort gebaar de kamer
uit, in na-dreigende stemtrilling hem toeroepend:
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- Dà zal ou diere te stoan komen, keirel! Dàt 'n zilt-e veur niet nie gedoan hên!
Hij klakte de deur achter hen dicht, draaide krakend het slot om, bleef met het
Ezelken alleen.
Wat er verder in de ziekenkamer gebeurde bleef een raadsel voor de ontstelde
kostersfamilie. De vrouw en nog twee dochters waren ook in 't huis van 't Ezelken
gekomen, en zij hielden zich allen als een troep verschuwde schapen in de nauwelijks
verlichte keuken, bevend, fluisterend, luisterend, met de doodsangst op het lijf.
Dat duurde lang, eindeloos lang, uren lang.
Toen klonk er eensklaps een geschel daarboven.
Zij schrikten allen op, keken elkaar, met lijkbleke gezichten, aan.
- Wie goat er! Wie moet er goan? bibberde de koster.
Vóór ze tot een besluit gekomen waren, klonk reeds harder, dringender een nieuw
geschel.
- Toe, Stanse, gij moet goan; ge zij gij hier toch 't meissen, zei de koster tot zijn
tweede dochter.
- 'k 'n Durve niet, huiverde 't meisje, eensklaps in snikken losbarstend.
Ruw werd de deur boven geopend.
- Direct om den dokteur goan; heurt-e mij? riep meneer Désirés snauwende stem
op 't trapportaal.
- Joa, menier de páster, joa, direct, antwoordden drie, vier stemmen tegelijk. En
Hilaire vloog.
Ruw werd de deur boven weer gesloten.
Na een tiental minuten, die een eeuwigheid schenen, kwam Hilaire met dokter
Van Boeckel terug.
Onmiddellijk liep de arts de trappen op. De deur van de ziekenkamer werd voor
hem geopend, en weer dicht gedaan.
Angstig en roerloos, fluisterend en luisterend, stond opnieuw de kostersfamilie,
als een benauwde kudde in de keuken op elkaar gedrongen.
En nog eens verliepen eindeloze uren.
De koster en zijn vrouw waren van uitputting op stoelen in elkaar gezakt, 't gezicht
van de meisjes was behuild, de jongen stond, met geknelde vuisten te starogen, als
't ware klaar
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om te vechten.
Buiten, in de doodstille nacht, ging eensklaps een schreeuwend lawaai op, dat hen
allen, met een angstgil, overeind deed springen. Toen begrepen zij dat 't katten waren,
en zij glimlachten eventjes, flauw, om hun schrik. De koster, ietwat bijgekomen,
poogde 't zelfs over een grapje te gooien, vroeg of het soms Berten was, die
onverwacht terugkwam. Maar geen van allen ging daar ook een ogenblik op door,
en weer stonden zij roerloos-gespannen, te fluisteren en te luisteren, terwijl het
kattengegil van lieverlede in het verre van de nacht verdween.
De koster keek op de klok. Half vijf. Even over vijf moest hij de kerkdeur gaan
openen, want hij had te luiden voor de eerste mis, die om halfzes begon. Zou meneer
de pastoor wel weten dat het reeds zo laat was?
Daar ging de deur boven weer open en stappen daalden de traptreden af. De koster
stak zijn oog aan 't sleutelgat, maar kon niets zien in de duistere gang. Hij hoorde
even gedempt geluid van stemmen en daarna de voordeur, die open en weer dicht
ging. Iemand was vertrokken, maar wie: meneer de pastoor of de dokter?
Hun onzekerheid was van korte duur. Zware, trage schreden, schreden van een
oude man - de dokter - kwamen strompelend, door de sombere gang, naar de
keukendeur toe. De koster trok die eensklaps open.
- Hawèl, menier den dokteur? liep hij angstig dokter Van Boeckel tegemoet.
- Iefer Constance es deud... klonk 't stille antwoord.
Zij wisten zich nog goed en deftig te houden. Zij bedwongen hun gevoelens.
- Es ze deud! riepen zij, met van ontroering in elkaar geslagen handen.
- En es menier de páster wig? vroeg aarzelend de koster.
- Joa hij, antwoordde de dokter.
Toen liepen zij allen naar boven...
Twee dagen later, na de plechtige begrafenis van 't Ezelken, zond de koster aan
meneer de pastoor schriftelijk zijn ontslag in.
Een week daarna woonde hij met zijn vrouw en jongste kin-
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deren in 't renteniershuis.
De drie oudste dochters en Hilaire bleven in de winkel.
En zes weken later, op een zachte, vroege lentemorgen, een zalige morgen van
ontluikende blaadjes en kwelende vogeltjes, werd, in de oude, deftige woning, in
juffer Toria Schouwbroecks vroeger, eigen bed, het negende kind geboren van de
koster...
- Da ze 't moest weten, ze zoe d'r in heur graf van omme kiren! zeiden de mensen.
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De nachtelijke aanranding
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I
De oude klok, beneden in de keuken, sloeg hard en snel vier uur. Ivo werd wakker.
Hij had duidelijk de vier hard-korte slagen gehoord, en schrikte dat het reeds zo laat
was.
Met een zware zucht kroop hij uit zijn bed en rilde in de kille duisternis van de
zolderkamer. In 't bed dat aan het voeteneinde van het zijne stond, hoorde hij even
een lichte beweging en een dof gekreun.
- Zij-je wakker, Guust? vroeg hij halfluid.
- Joa ik, antwoordde een klagerige sleepstem.
- Hoe goat 't?
- Och,... hoe zoe 't goan... altijd 't zelfde. En een hese hoestbui snirste door de
zolderkamer.
Ivo draaide 't nachtpitje wat hoger op en begon zich haastig aan te kleden. Een
dof-rossig schijnsel verlichtte vagelijk de zolderruimte en de grijze kruisbalken onder
het spitse dak. Kreunend keerde Guustje zich in zijn ledikant om.
- 'K hè mij versloapen, zuchtte Ivo bedrijvig en beteuterd.
- 'n Beetse patiëntie, 'k zal al geiwe vier aansteken en de káffee moalen.
Guustje gaf geen antwoord. Hij zuchtte nog eens en scheen dan weer in slaap te
zinken. Ivo plaatste 't lichtje op een omgekeerde kist en spoedde zich beneden.
De haard lag van de vorige avond klaar, hij had maar een lucifertje aan het stro
en droge sprokkelhout te steken, en dadelijk vlamde 't in hel-dansende, lichtrokende
vuurtongetjes tegen de roetzwarte achterwand op. Ivo hing er de waterketel overheen
en stak ook de lamp nevens de schoorsteenmantel aan. Werktuiglijk keek hij op de
klok. 't Stond kwart over vier.
Buiten, in de nacht, weerklonk een haangekraai. Het klonk verdoofd en als
verwijderd, gesmoord achter het warme stro
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van de dichte schuur. Ivo knikte met het hoofd: - Joa, joa, wach moar, 'k kome,
murmelde hij in zichzelf, als op een gestelde vraag. Hij spoedde zich naar 't achterhuis,
nam er twee blinkende, koperen emmers, trok ermee naar de voordeur, die hij
ontgrendelde.
De nacht was stil en donker, met veel glinsterende sterren aan de hemeltrans. Duc,
de jonge waakhond, liet even een kort en hol geblaf horen en kwam lui, in slepend
ketting-gerinkel, uit zijn wrakkig houten hok gekropen. - Duc, zei Ivo, hem vlug in
't voorbijgaan over de kop strelend, en hij verdween met zijn emmers in de stal, om
de koeien te melken en hun 't ochtendvoer te geven. Duc schudde zich dat zijn oren
ervan klapperden en kuierde even snuffelend rond zijn hok.
Toen Ivo na ruim een kwartier in de keuken terugkwam, blies de waterketel
overvloedig hete stoom uit. Ivo vulde dadelijk de koffiekan, haalde uit de eetkast 't
grijze brood en sneed er brede plakken af, die hij met smout besmeerde. Met een
dampende kop en een bord trok hij weer op de zolder, bij Guustje:
- Nij, Guust, 'n woarme tasse káffee en twie scheune smeiterhammekes. Eet moar,
jongen, 't zal ou deugd doen.
Maar Guustje trok een zuur gezicht, grijnzerig en chagrijnig.
- 'k 'n Kán nie eten, kreunde hij: en hij duwde kop en bord van zich af. - Zet het
doar op ne stoel, zei hij eindelijk, - 'k zal 't opeten als ik goeste krijge.
- Wilt-e liever 'n eitsje zuipen? vroeg Ivo goedig.
- Nien ik, riep Guustje geprikkeld, - ge moet mij gerust loaten. En hij kreeg een
hoestbui waar hij half in stikte.
Ivo drong niet verder aan. Hij kwam weer beneden en gebruikte haastig zijn eigen
ontbijt. Hij propte de hompen brood in zijn mond en spoelde ze slurpend met hete,
slappe koffie door. Hij had Duc losgemaakt en toen de hond wat op het erf had
rondgelopen, duwde hij als een mens de voordeur open en kwam ook in de keuken,
met hunkerende ogen, zijn ontbijt vragen. Ivo zette hem een aarden kommetje voor
met stukken roggebrood, waarover karnemelk gegoten was. De hond at nog
schrokkiger dan zijn meester; bij elke hap kreeg zijn ruige, geelharige nek een schok,
die het stalen
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ringetje in zijn lederen halsband deed rinkelen. Ook de poes kwam binnen, grijs, met
aardig-ronde, witte voetjes, alsof zij voor de vroege, kille ochtend warme muiltjes
aangetrokken had: de sluiperige poes met strakke, groene ogen en een staart die
langzaam heen en weer bewoog. Duc staakte een ogenblik zijn schrokken om die
staart te besnuffelen, maar viel onmiddellijk weer aan 't slikken zonder verder notitie
van de kat te nemen. Deze stond even roerloos met haar twee witte voorpootjes dicht
bij elkaar en toen ging haar roze bek met scherpe tanden wijd-miauwend open, als
van een verwend kind, dat om zijn gewoon versnaperingetje dreint. Ivo schoof haastig
en verstrooid een schaaltje melk met geweekt brood onder de tafel, dat de poes,
onmiddellijk bedaard, kalm-zittend begon op te likken.
Het was vijf uur. Ivo spoedde zich weer naar de stallen, en daar begon hij, bij het
licht van een olielantaarn, in de verschillende hokken, een kippen- en konijnenjacht.
Hij moest er die ochtend verkopen, te Deinze, op de markt, en 't gaf heel wat gehuppel,
gepiep, geschreeuw en gefladder, vóór hij de gewenste individuen bij elkaar had.
Eindelijk zaten ze behoorlijk in twee tenen korven opgeborgen: zes konijnen en vier
jonge hanen, en toen hij er ook zijn ‘stulletje’ boter en een volle mand met eieren
had bijgehaald, laadde hij alles op zijn kruiwagen, en had alleen nog maar Duc in te
spannen.
Doch hij ging eerst nog eens naar Guustje op de zolder kijken. Heel stil, op zijn
kousevoeten, klom hij de treden op, en staarde, speurend, over de bedsponde.
Guustje scheen te slapen. Zijn ogen waren toe, zijn mager gezicht, met sinds dagen
ongeschoren baard, lag in strakke, als 't ware gepijnigde roerloosheid. De ademhaling
was pieperig, doch vrij kalm, en Ivo merkte met genoegen, dat Guustje zeker wel de
helft van zijn ontbijt verorberd had. Dat stelde hem gerust om heen te gaan, doch
eensklaps gingen Guustjes ogen ziekelijk-flauw open, een kwaadaardige uitdrukking
kwam op zijn grijnsgelaat en nijdig kreunde hij: - Keunt-e mij nou toch nie gerust
loaten? Keunt-e mij nou toch nie 'n beetse loate sloapen?
Als een schuldige trok Ivo zich haastig terug.
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- 't Es goed, 't es goed, 'k goa wig, zei hij, - 'k kwame nog ne kier zien hoe dat 't mee
ou goat.
En vlug was hij weer de trap af.
Duc was opnieuw ergens over het erf aan 't rondspeuren en werd gefloten. Drentelend
kwam weldra zijn gele gedaante van achter de koestal in de grauwe
ochtendschemering aan. Hij scheen dadelijk te begrijpen wat hem nu te wachten
stond en betuigde daarbij de gepaste gevoelens. Gedwee liet hij zich optuigen. 't Leek
wel of hij heel wijs of totaal onverschillig bleef onder de onontkoombare gebeurtenis.
Maar zijn staart hing slap neer en zijn linkerachterpoot sidderde aanhoudend, alsof
hij bibberde van overweldigende kou. Dat duurde trouwens slechts een korte poos.
Zodra Ivo, die de voordeur gesloten had, het draagzeel over zijn scheefgetrokken en
als 't ware doorgroefde linkerschouder lei en de bomen van de kruiwagen optilde,
begon Duc als een bezetene te blaffen, en met sprongen en rukken schokte 't span
vooruit, zó geweldig, dat Ivo, scheldend op de hond, zich met alle kracht moest
schrap zetten, om niet in stormpas meegesleept te worden.
Na enkele minuten kwam de hond tot bedaren. Hij hijgde vervaarlijk, als een
zwoegend stoomtuig. De dageraad ontwaakte over het verlaten herfstland, in droeve,
mistig-grijze tinten, met triestig-blikkerende weerglans in de moddergeulen en de
plassen van de weg. Hier en daar lag een hoeve, deuren en luiken nog dicht, met een
dun uit de schoorsteen opkronkelend rookzuiltje, en alleen de kippen verkondigden
't ontwakend leven, in krijsend gefladder en gekraai uit rust-hokken en schuren. Een
ijzig koud windje stak op, dat het rasperig, groene rapenloof tegen elkaar deed
klapperen en de laatste bruine blaadjes uit de bomen rukte.
Eerst buiten het nog slapend dorp, langs de lijnrechte, met bomen beplante trekweg
van 't kanaal, die naar de naburige, kleine stad liep, zag Ivo beweging van andere
mensen, die ook reeds ter markt gingen. Maar hij had geen zin zich bij die lieden
aan te sluiten; hij ging liever alleen zijn eigen gangetje.
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Ivo was een stille, mensenschuwe tobber van een zestigtal jaren. Zijn gladgeschoren,
beenderig gezicht was geelbruin, met grote, blauwe ogen, waarin steeds iets als een
siddering van angst of alarm scheen te beven. 't Maakte de indruk alsof hij voortdurend
een aanval van vijanden vreesde en die door zijn goedig-nederige houding trachtte
af te wenden. Zeer verschillend was hij van zijn jongere broeder Guustje, een
chagrijnig, mager nijdasje, met zuur gezicht en zieke leepoogjes, meestal stug en
onbeleefd in zijn omgang. Guustje deed als een tiran; Ivo als een slaaf. Guustje beval;
Ivo gehoorzaamde. Guustje had ondeugden, waarover Ivo zuchtte zonder openlijk
te durven mopperen; Ivo had geen ondeugden, Ivo was een werk- en sjouwezel, die
niet dronk, niet braste, geen slechte vrouwen naliep. Werken, trouwens, deden zij
allebei aanhoudend, ook Guustje, buiten zijn uitspattingsuren. Zij zwoegden en
sjouwden aldoor, als afgejakkerde lastdieren, om geld op te potten. Waren ze werkelijk
rijk? Niemand wist het, maar eenieder vermoedde 't: zij werden nooit anders dan ‘de
twee rijke beesten Van Heule’ genoemd.
Het was zowat de legende van 't dorp, dat ze heel veel geld bezaten en dit in
klinkende speciën ergens in de grond begraven hadden. Dat werd zo maar verteld;
niemand wist er precies het ware van, doch het was van algemene notoriëteit: de
kleinste kinderen evenals de oudste mensen uit het dorp namen als een vastbekende
waarheid aan, dat ‘de rijke beesten Van Heule’ ontzaglijke goud- en zilverschatten
in de grond bedolven hielden.
Met dat geld, áls ze 't werkelijk hadden, deden zij niets. Zij leefden als armzalige
schooiers. De ellendigste kleinboer of dagloner uit hun gehucht, had het veel beter
en ruimer dan zij. Zij waren van een triestige, verhongerende vrekzucht. Het was
niet te berekenen wat zij aan zichzelf in een jaar verdeden; het was zoveel als niets.
Hun eten groeide op hun akker, hun kleren leken op geen kleren, zij hielden knecht
noch meid en deden zelf de strikt nodige herstellingswerken aan hun krotterig huis
en wrakke schuur en stallen. Zij ontvingen voortdurend: voor melk, voor boter, voor
vee en veldvruchten, die zij verkochten op de markten, en gaven
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nooit, of bijna nooit, iets uit. Zó was, in twee woorden, hun eenvoudig budget op te
maken:
Aldoor ontvangen; nooit uitgeven.
Soms werden zij door buren of door kennissen daarmee geplaagd: - Wa moet-e
gulder rijke meinschen zijn! Stanvastig geld ontvangen en noeit ne cens verteiren!
Dan begonnen zij dadelijk van angst en ontzetting te stotteren. Want zij stotterden
een beetje, allebei: Guustje een nijdasserig stotteraartje, dat als 't ware steeds van
ingehouden woede stotterde; Ivo een goedsullige stotteraar, die slechts uit overmatige,
vreesachtige beleefdheid scheen te stotteren. Zij zanikten en klaagden, dat ze niets
bezaten, dat het leven zo duur was, dat ze knecht noch meid hielden omdat zij er
geen middelen voor hadden, en jammerden dat zij wel zouden moeten eindigen met
in het Armenhuis te gaan.
De buren lachten, spotten, gaven hun, met veelbetekenend gegrinnik, stompen in
de zij. Maar Guustje werd dadelijk boos en liep scheldend weg en Ivo stotterde
gedempt met angstogen, terwijl hij zuchtend Guustje nakeek:
- O, meinschen, 't es toch zuk 'n dijngen, mee Guust e-woar? Hij verteirt zeuveel
geld! Dat 't zonder hem woare! Moar hij zal ons reineweren! Hij zal ons alle twie op
den dompel joagen.
Die uitspattingen van het nijdig, mager Guustje...! Om de zoveel tijd kwam het
geregeld, als een koorts of ziekte, in hem op. Ivo zag en voelde het telkens, dagen
tevoren, met gruwelangst aankomen: Guustje begon gejaagd te worden, liep
zenuwachtig-doelloos rond, klaagde over hoofdpijn, verloor slaap- en eetlust, werd
van een verwoed humeur. En eindelijk, voor iets van niemendal, voor een woord van
zijn broer, dat hij verkeerd opvatte, voor een stuk gereedschap dat niet op zijn plaats
lag, barstte het eensklaps razend in hem los: hij schopte de boel door elkaar, vloekte,
dreigde, schreeuwde en vluchtte ten slotte van het erf, na eerst behoorlijk zijn zakken
met geld te hebben gevuld.
En ineens dan scheen dat geld, dat lieve, zo vurig gekoesterde geld, waarvoor hij
zich anders, evenals Ivo, zijn ganse leven
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afsloofde, absoluut geen waarde meer te bezitten. Met gekmilde hand strooide hij 't
om zich heen. 't Was alsof hij 't niet gauw genoeg kon kwijt zijn. En zo bleef hij soms
slechts enkele uren, doch andere malen ook wel dagen achtereen weg. Maar kort of
lang, aldoor begon en eindigde 't op dezelfde wijze: eerst wat geslemp met
boerenkinkels uit de buurt in de twee, drie kleine herbergjes van het gehucht, en dan,
als hij dronken begon te worden, met de kinkels naar het dorp, in de Vos, de beruchte
kroeg van de vellenploter Sies Fnieze. Daar bleef hij hangen.
Sies had een dochter, Mietje, waarop Guustje zich telkens, bij elke uitspattingsbui,
gek-verkikkerd voelde worden. Het baatte hem overigens niets, hij werd er voor de
mal gehouden, ziek van begeerte, zonder iets te verkrijgen, al spoedig trouwens in
zijn toenemende dronkenschap onmachtig om iets te verkrijgen; hij zat er maar, half
huilend uit zijn zieke leepoogjes, Mietje Fnieze, haar ouders, broeders en boef-achtige
omgeving onophoudend te trakteren, en als zijn laatste centen op waren werd hij,
met of zonder zachtheid, aan de deur geduwd en strompelde halfdood naar het gehucht
terug. De crisis was over, de volgende ochtend begon hij weer gewoon te zwoegen
en te sjouwen, tenzij zijn zwakke gezondheid, tegen de buitensporigheid niet bestand,
hem in de steek liet en hij dagen lang, zoals nu weer 't geval was, ziek te bed bleef
liggen.
Ivo schudde het hoofd en zuchtte. Wanneer zou Guustje toch eens zijn verstand
krijgen? Telkens, zodra hij ergens alleen was, kwam diezelfde zorg en kommer over
Guustje in hem op. Hij, de oudste, had strenger tegen zijn jongere broer moeten
optreden, dat voelde hij wel; maar ach! Guustje werd dadelijk zo nijdig en venijnig,
en Ivo zweeg maar liefst, omwille van de vrede in huis.
't Was volop dag geworden, grijze, doffe, kille najaarsdag, zoals alle andere dagen.
De ganse streek, 's zomers zo blij van kleur, had nu een weemoedig uitzicht, en de
bruine dorre blaadjes, die in groot getal op 't zwarte water van 't kanaal dreven, deden
denken aan dode vogeltjes, door het
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gure jaargetijde uit hun donzig-zachte nestjes weggerukt. Duc hijgde, de poten
gestrekt, de kop omlaag, in gelijkmatig sjouwen aan de zwaarbeladen kruiwagen; en
reeds, in de mistige verte, doezelden de kerktorens en de enkele fabrieksschoorstenen
van het kleine stadje op.
Eensklaps hoorde Ivo in de zandweg achter zich het ratelend sjokken van een
rijtuig. Hij stuurde zijn kruiwagen opzij om het door te laten. Duc, in de strakke
richting van zijn koers gestoord, keek even schichtig om en snauwde een kort geblaf
uit.
Het rijtuig, een volbeladen lamoenkar, reed in draf voorbij, maar ging dadelijk
daarop stapvoets, terwijl de leidsman, luidruchtig groetend, zich op zijn bok tot Ivo
omkeerde.
Ivo schrikte.
- Ha, Ivo, hoe goat 't? riep de man. - Wilt-e meerijen?
- Merci, merci, antwoordde Ivo gejaagd, het gekke voorstel ernstig opnemend.
- Anders mee plezier, zilde! lachte de man, die groot en fors scheen van gestalte,
met zware snor en priemend-glinsterende ogen. En een jonge kerel, die naast hem
zat, en twee vrouwen: een oudere en een jonge, op de achterbank, lachten, voor de
grap, ook mee.
- Merci, merci, 'k neem het wel in danke, herhaalde Ivo met angstig gestotter, zijn
kruiwagen weer het midden van de weg insturend. Hij had eventjes last met Duc,
die, verwoed blaffend, het gespan achterop wou, doch al spoedig kwam hij tot bedaren,
terwijl de kar weer op een drafje verder doorreed.
- Stille, Duc, zeu hoastig niet, jongen, zeu hoastig niet, vermaande Ivo nog even
zijn hond, alsof hij tot een mens sprak. Het was hem, van emotie, in de benen
geslagen. De man, die op de kar zat, was Sies Fnieze, met zijn zoon, zijn vrouw en
dochter, die slechtbefaamde lui, waar Guustje, in zijn dolle uren, altijd heen liep!
Het trof en ontstelde Ivo, dat zij nu een kar en paard hadden, terwijl zij vroeger
steeds met honden naar de markt reden; en hij twijfelde niet of die hadden ze
voornamelijk betaald met het geld dat ze Guustje aftroggelden. Die onbeschaamde
lui, dat ze hém nog wel zo familiair durfden aan-
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spreken! En die slet van een dochter, met haar rooie veer op de hoed, een hoed die
ze natuurlijk ook met oneerlijk verdiend geld gekocht had! Ja, 't was 't geld van
Guustje, en dus ook zijn geld, waarvoor hij dag en nacht zo zuur moest werken, dat
daar vóór hem wegreed. Hij had wel kunnen schreien van verdriet en ergernis. Die
rode veer vooral, zoals ze daar nu op en neer onder de bomen voor hem wegschokte,
stak hem de ogen uit, was hem als 't ware 't tergend zinnebeeld, de schandvlag van
hùn triomfante schurkerij en zijn ellendige vernedering. O! Guustje, Guustje! Hoe
kon hij toch zo akelig doen?
De rooie veer was uit het zicht, Ivo's ergernis luwde, en weldra kwam hij in 't
stadje aan, waar, ondanks 't vroege ochtenduur, de drukte van een boerenmarktdag
reeds volop krioelde. Tussen een dubbele rij linnen tenten van marskramers, die de
ganse lengte van de brede hoofdstraat bezetten, reed hij haastig door, hijgend
voortgetrokken door Duc, die schichtig-bang liep in het opdreunend lawaai. Hij
kwam aan zijn gewone standplaats, vlak onder de kerk, en begon maar dadelijk zijn
kruiwagen op de straatkeien te ontladen. De boter en de eieren werden voorgeschoven;
de kippen en konijnen ietwat achteraan gehouden. De kruiwagen werd tegen de
kerkmuur gezet en Duc vleide zich onmiddellijk bij het wiel neer, hijgend, met
gespitste oren en speurende ogen, de drukte waarnemend.
Ivo stond met zijn waren midden in de onafzienbaar lange rij van de andere boeren
en boerinnen. Het was één lange, rechte lijn van witte en gele mandjes, sommige
nog toegedekt met wit-en-rood geruite doeken, waarin de malse, frisse boter lag. De
boeren en boerinnen hielden er zich achter, ernstig, gewichtig, de sluwe ogen vol
berekening gevestigd op de ‘kutsen’1, die ginds langzaam aankwamen. Velen onder
hen waren Fransen, die slechts enkele woorden Vlaams verstonden. Met een air van
onverschilligheid neigden zij naar de frisse, smakelijke ‘boterstullen’, staken er diep
een scherpe peillepel in, haalden er een beetje boter mee op, waaraan zij

1

Grote kopers.
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roken en waarvan zij aandachtig met korte, vlugge smakjes proefden. Soms deden
zij hun ogen dicht, om fijner te proeven. Toen zeiden zij een prijs, en er ontstond een
kort gesprek. Nam de verkoper het bod aan, zo ging hij dadelijk met zijn waren uit
de rij; zoniet bleef hij staan, kalm op een andere koper wachtend, terwijl de eerste
bieder even kalm zijn slentergangetje langs de andere ‘stullen’ voortzette. Een
politieagent liep bedaard heen en weer; en achter de ‘kutsen’, die de grote kopers
waren, kwamen enkele burgerdames uit het plaatsje zelf, die kleinere ‘stullen’ voor
eigen gebruik trachtten in te slaan.
Ivo verkocht zo goed als nooit aan de ‘kutsen’. Hij prefereerde sterk de klandizie
van de stadsdames, die graag een kleinigheid meer betaalden. Van de ‘kutsen’ echter
moest hij de marktprijs horen, die voortdurend veranderde en dat was een hele toer,
want de ‘kutsen’, die hem kenden en 't land aan hem hadden, poogden hem telkens
in de war te brengen. Zodra hij ze zag naderen, trok Ivo zich wat in de rij terug, opdat
zij hem niet zouden zien, en trachtte met gespitste oren te vernemen hoeveel zij aan
zijn buren boden.
Zo stond hij, scherp luisterend, achter een dikke boerin in elkaar gedrongen, en
had gehoord, en weer zich oprichtend trad hij naar voren, speurend naar zijn gewone
burgerdamesklanten, die de ‘kutsen’ volgen, toen hij plotseling als van ontzetting
aan de grond genageld bleef.
Dáár, op een tiental passen afstand, achter de gewone, welbekende kutsen, de
kutsen met een air van zelfbewustzijn op de hielen volgend, neigend, proevend met
gesloten ogen, biedend, kopend als een echte kuts, kwam niemand minder aangetreden
dan de man aan wie Ivo de grootste gruwel had, de man des onheils, de man die
Guustje aldoor had bedot, gefopt, bedrogen en bestolen: Sies Fnieze in eigen persoon!
Het was of Ivo de grond onder zijn voeten voelde wegzinken. Hij had een
onuitsprekelijke angst en afkeer voor die grote, forse kerel met spottende ogen en
dikke snor. Hij wilde zich verstoppen, maar Sies Fnieze, die hem dadelijk gezien
had, trad kalm-glimlachend op hem af en aan Ivo's verbijsterde oren klonken, als in
een nare droom, de woorden:
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- Ha, Ivo, 'k ben blije dat 'k ou were zie. Goat-e mij ou boter verkeupen?
- Zij zij zij-je gij nou boterkuts geworden? stotterde Ivo met ontdaan gezicht.
- Ba joa ik, woarveuren niet? glimlachte de andere rustig, zelfbewust. En hij porde
ongegeneerd zijn proeflepel in Ivo's stul. Hij rook, proefde, smakte even met de
lippen, noemde een prijs.
- Ha joa moar, 'k verkeup ik altijd aan de meinschen van de stad, zei Ivo,
gerevolteerd.
Sies Fnieze zette een boos gezicht.
- Watte! ge'n zilt toch aan gien vrende luizen goan verkeupen as ge keunt aan ne
parochioan verkeupen! dreigde hij haast.
Ivo stond te bibberen; hij was helemaal van streek. Die man imponeerde hem,
door zijn ondeugd zelf.
- Ha joa moar, joa moar, ge zij gij ne kiekens- en konijne-keuper, zij hij, om zich
uit de slag te redden en trouwens niet goed meer wetend wát hij zei.
- Goed, 'k zal ik ou kiekens en konijnen euk keupen, en ou eiers euk, loat e-kier
zien, antwoordde Fnieze ongestoord. En hij tilde een van de korven op.
Ivo was totaal ontredderd. Hij had wel kunnen huilen. Hij zag, weerloos, Sies
Fnieze de kippen en konijnen betasten, hij hoorde hem een prijs bieden.
- Ha joa moar, joa moar, joa moar, stotterde hij nog even, gans overrompeld,
radeloos en onnozel. En eensklaps, opkijkend, zag hij, midden in de straat, Sies
Fniezes vrouw, en zoon, en ook Sies Fniezes dochter met de rode hoedeveer staan,
die hem spottend schenen aan te kijken.
- Hè-je da nou nog oeit geweten? keerde Sies Fnieze zich tot zijn vrouw om: mijn geld 'n es zeu goed niet as 't geld van die vrende luizen; hij 'n wil mij zijn boter
en zijn kiekens nie verkeupen.
Onmiddellijk trad de vrouw met agressieve beslistheid tegen Ivo op:
- Ou broere Guust hé beloofd dat hij ons álles zoe verkeupen!
Het was of Ivo een slag in 't gezicht kreeg. Als een kind
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stond hij te beven en sloeg de ogen neer om die akelige gezichten en die tergende
hoed met rooie veer niet langer te ien. Nogmaals werd een prijs genoemd; hij knikte
weerloos-machinaal toestemmend en 't ogenblik daarna had hij een hoopje geld in
handen, terwijl de Fniezes met zijn goed verdwenen. In een ommezien was 't gebeurd;
't was of de Fniezes hem daar midden op de straat in twee, drie grepen hadden
uitgekleed en hem, tot spot van al wie 't zag, in zijn overweldigende
verbouwereerdheid, als een haveloze schooier lieten staan.
Leo, een boer uit zijn buurt, die op een afstand het schouwspel had bijgewoond,
kwam hoofdschuddend naar Ivo toe.
- 't Es amoal de schuld van uldere Guust, zei hij.
- Joa 't, joa 't, joa 't, stotterde Ivo zenuwachtig, eensklaps als uit een nachtmerrie
ontwakend.
- Hij hé gepasseerde weke in zijn zattigheid zijn geld loate zien en z' hên 't hem
afgepakt, verzekerde de boer.
Ivo luisterde, met wijd-angstige ogen.
- Joawel, voer Leo voort, - de loaste kier dat hij in de Vos gezeten hèt. En hij
vertelde, terwijl Ivo hem met schrik-geslagen roerloosheid aanhoorde, hoe Guustje
bij zijn laatste uitspatting in 't kroegje van de vellenploter, ruzie had gekregen met
een kerel die beweerde meer recht te hebben op de gunsten van Mietje Fnieze, omdat
hij meer geld bezat dan Guustje en dus milder kon trakteren. Guustje was daarbij
opgestoven, op zijn geld gaan pochen, aan 't opsnijden geraakt en eindelijk had hij
zijn beurs laten zien, die vol zat met goud- en zilverstukken. Zij hadden hem dronken
gemaakt, waren met de kaart voor geld gaan spelen en natuurlijk was Guustje per
slot van rekening zonder een cent vertrokken. Sinds die dag had Fnieze zich een kar
en paard aangeschaft en was hij boterkuts geworden.
- 't Irgste van al, besloot de boer, met een olijk geknipoog naar Ivo, - es dat die
sloebers nou mee zekerheid weten, dat-e gulder veel geld moet bezitten. Pas moar
op, want 't 'n zijn gien kleine dieven!
Ivo spande Duc weer voor zijn kruiwagen, en vertrok. Hij had een grote haast om
weg te komen. Hij voelde zich niet
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veilig meer in 't stadje, met die geduchte Fniezes, die nu ineens zo op de voorgrond
van zijn eigen leven traden. Hij was gauw uit de drukte, langs het stil kanaal, waar
Duc, in blijdschap de terugtocht voelend, het lege span met hijgende opgewektheid
voorttrok. Hij dacht aan Guustje en aan wat hij hem zou zeggen, want nu móést hij
toch wel van zich afspreken, dat kon zo maar niet blijven duren. Guustje had blijkbaar
diep uit de geheime schatkist geput, en dat was iets verschrikkelijks, iets dat Ivo van
verdriet zou doen verkwijnen, moest het zich nog meer herhalen.
Even vóór tien uur was hij op het wrakkig, afgelegen hoevetje terug. Hij spande
Duc uit, die zich schudde alsof hij uit een bad kwam en dadelijk als een dolle over
de boomgaard begon rond te tollen; hij opende de groene voordeur met zijn sleutel,
trok zijn zware spijkerschoenen uit en ging, zichzelf tot vastberadenheid vermanend,
de donkere zoldertrap op.
- Hoe goat 't? begon hij, in 't schemerig ledikant kijkend. Guustje, die half
ingedommeld lag, keerde chagrijnig grijnzend 't hoofd opzij.
- Hoe zoe 't goan, altijd 't zelfde, was zijn korzel antwoord.
- Guust, hernam Ivo, het gesprek op het onderwerp dwingend, - es da woar dat-e
gij aan Sies Fnieze beloofd hèt, hem ons boter en ons kiekens te verkeupen?
- Nondedzju! Verdome! gilde eensklaps Guustje, alsof hij door een wesp gestoken
werd.
Ivo schrikte.
- Wa ès er dan? Wa schilt er dan? stotterde hij.
- Nondedzju! Verdome! herhaalde Guustje met woedend gekreun. - Moet-e gij
mij doarmee kome ploagen? Keunt-e ne zieke meins nie gerust loaten, verdome!
Ivo zei geen woord meer. Hij was als lam geslagen en voelde zijn hart bonzen in
zijn borstkas. Hij begreep dat verwijten of vermaningen niets zouden baten en meteen
voelde hij, in wanhoop, dat Guustje, zelfs ziek, alweer de sterkste van hen beiden
was en hij er helemaal niet tegenop kon. 't Ging altijd zo: Guustje kreeg aldoor in
alles zijn zin en zijn wil gedaan en Ivo had de keus tussen erom te vechten of er zich
gedwee bij neer te leggen. En Ivo kòn niet
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vechten! Ivo was zwak en goedig en sullig en dolf vooruit altijd het onderspit. Ook
nu weer. Guustje was dreigend op zijn linkerarm half overeind gerezen, zijn bleke
lippen bibberden van koorts en nijdigheid, zijn zieke oogjes piesten woedetranen,
hij schold en stotterde, en Ivo deinsde achteruit, machteloos-overwonnen, en weldra,
in plaats van verwijten, zuchtend verontschuldigingen stamelend. Guustje kreeg een
griezelige hoestbui, hij kromp, paarsrood van 't hoesten, in elkaar, sloeg wild zijn
armen uit, als om Ivo van de zolder weg te jagen, viel eindelijk weer, als dood van
uitputting, roerloos op zijn kussen neer en bleef er zo met strak gesloten ogen liggen.
- Wil ik ou 'n potse káffee hoalen? vroeg Ivo zacht.
Guustje, de ogen steeds dicht, maakte een kort, verbolgen-afwijzend gebaar met
de hand.
- 'n Gloazeke woater?
Driftiger, twee keer vlug op elkaar, met fronsende wenkbrauwen, als wou hij
zeggen: ga weg, laat mij met rust, werd het gebaar herhaald.
Ivo zuchtte, schudde 't hoofd en droop stilletjes af.
Beneden, in de keuken, had hij een poosje roerloze aarzeling. De gedachte aan het
door Guustje verknoeid geld, kwam weer vlijmend in hem op. Zou hij eens gaan
kijken? Zou hij 't kunnen zien of Guustje veel had weggenomen?
Hij loerde even door het kleingeruite venster, of er geen onraad in de buurt was.
Over de landweg, achter de omheiningsheg van hun boomgaard, kwam Angelus, een
buurman, met zijn spade op de schouder voorbij. Half neergehurkt trok Ivo zich in
't halfduister van de keuken terug. Doch Angelus keek niet eens op. Ivo wachtte. Het
ogenblik daarna passeerde een boerin met rood-verhit gezicht en zwartlakense mantel,
die ook reeds, haar lege botermand onder de arm, van de markt terugkwam. Die keek
wél op. Die keek onbeschroomd in de ramen en Ivo vroeg zich angstig af of zij hem
soms gezien had. Hij ging buiten om zijn hond te fluiten en hem aan het hok te binden.
Als gewoonlijk kwam Duc na een poosje van achter de stallen druipstaartend aan,
en terwijl Ivo hem vastbond bibberde
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zijn links-achterpoot overdadig, net als wanneer hij vóór de kruiwagen gespannen
werd. Toen kwam Ivo weer in huis en grendelde de deur op 't nachtslot.
Gebogen sloop hij naar de keldertrap toe. Daar stond een blaker met een kaars.
Hij stak die bevend aan en daalde er, geluidloos, op zijn kousen, mee de treden af.
De witgekalkte wanden lieten ziltig nat door, muggen zwermden even om het
kaarslicht heen, en een grote, zwarte spin, roerloos op gekrookte poten achter in haar
grijze web, scheen schichtig uit een hoek te gluren.
Ivo kwam onder in de kelder op de grote blauwe tegels. De kille natheid kroop
door zijn sokken langs zijn benen op, maar hij voelde 't niet. Zijn ogen hadden in het
gele licht een vreemde glans, zijn mond stond hijgend van emotie open, zijn grauwe
schaduw liep gedrochtig-weifelend, langs de naakte muren met hem mee.
De kelder was vol rommel: vermolmde lege vaten, gescheurde baalzakken, stukken
beschimmeld hout. In een hoek lag een kleine stapel aardappels en daarnaast een
hoopje bieten, met stro gedekt. Ivo nam dat stro weg en duwde de bieten opzij. En
daaronder werd een brede vloersteen zichtbaar, met een verroeste ijzerring in 't
midden.
Met beide handen, uit al zijn kracht, tilde Ivo aan die ring. De grote tegel had een
kleine, dwarse schommeling en eensklaps rees hij vierkant uit de grond, een zwarte
kuil ontblotend. Ivo zette de tegel overhoeks tegen de muur, bukte zich over de kuil,
haalde er, met beide handen, hijgend van inspanning, een grote, stenen boterpot uit
op. Bevend nam hij de kaars, liet die in de pot neerzinken, en staarde, stáárde, met
gretige, angstige blikken.
Die pot was ruim halfvol met geld: dof blikkerende gouden zilverstukken!
Ivo staarde, staarde, droog hikkend van overweldigende ontroering, bij een
oppervlakkige verkenning pogend te benaderen hoeveel Guustje er wel uitgenomen
had. Maar 't was een folterend onmogelijke oplossing. Misschien was de pot iets
minder vol dan toen Ivo er voor 't laatst naar keek, maar met zekerheid kon hij 't niet
meer zeggen. In elk geval had Guustje er geen put in gegraaid. Had hij dan wel gelijk-
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matig, om zijn broeders argwaan te verschalken, de stukken van boven af
weggescheerd, zoals men de room van de melk strijkt? Ivo wist het niet, bleef vol
pijnlijke twijfel. Om het te weten had hij de pot wel helemaal moeten legen en tellen,
en dán nog zou hij 't niet met zekerheid kunnen zeggen: geen van beiden wist immers
op enkele honderden en zelfs duizenden na, hoeveel erin zat. De laatste maal, dat zij
hem samen uittelden, hadden zij er drieëntwintig duizend en enkele honderden franks
in gevonden; maar dat was al een hele poos geleden, er was veel bijgekomen, en ook
wellicht veel afgegaan, door Guustje...
En Ivo, langzamerhand door zijn twijfel zelf getroost, bevoelde, bij 't weifelend
schijnsel van de kaars, de nog rijk overblijvende massa van de dof glinsterende, gele
en witte stukken. Zacht greep en klauwde hij er met zijn eeltige handen in, zacht en
toch fors, in zinlijk-sidderende omknelling, maar angstvallig-geluidloos, als een
gelukkige verliefde, die 't bezit van zijn vurig verlangde minnares niet mag verraden.
Een enkel, omvallend stukje tinkelde door gans zijn trillend wezen, zijn ogen
fonkelden, zijn mond glimlachte, vochtig van genot, kwijlend op zijn schatten. 't
Was als een crisis, hij voelde zich sterk en moedig bij zijn fortuin, hij werd een ander
mens dan de gewone, goed-sullige Ivo van alle dagen. Wat konden de geduchte,
verafschuwde Fniezes hem nu nog deren? Zij hadden wel iets, maar welk gering
gedeelte van de schat die daar verborgen lag? En er was meer: buiten, bedolven onder
de houtmijt, vlak naast het hok van Duc, lag er een tweede schat, wel niet zó groot,
maar toch nog vrij aanzienlijk, als een onaangeroerde waarborg voor de toekomst,
mocht er met de geldpot in de kelder soms een ongeluk gebeuren.
Bevend was Ivo opgestaan. Een laatste maal bestaarde hij zijn geld met liefdesogen
en toen liet hij de pot weer zinken in zijn kuil, als in een graf. Zorgvuldig dekte hij
hem met de steen, en, boven op de steen, stapelde hij opnieuw de bieten en het stro.
De crisis was over, de bekoring verbroken, hij rilde plotseling klappertandend van
de klamme kou, die langs zijn benen opkroop. Hij blies het kaarslicht uit en kwam
in 't nuchter-grijze daglicht boven...
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Verder verliep de dag gelijk alle andere dagen, alleen voor Ivo wat heel druk, omdat
hij nu geen hulp van Guustje had. Het brommig stotteraartje bleef chagrijnig gans
de dag te bed liggen en pruttelde bij 't minste geluid, dat zijn broeder onder 't werk
in huis veroorzaakte.
't Werd avond en op het eenzaam gehucht versmolten en verdoofden langzamerhand
alle geluiden. De beesten waren weer op stal, de deuren werden gesloten, hier en
daar nog liep een boer of werkman, met een brandend oliepitje, als een dwaallicht,
even heen en weer. De doffe cadansslag van een vlegel, ergens op een hoeve, bleef
nog een tijdje lang alleen weergalmen, maar toen ook dát geluid verstorven was,
hoorde men niets meer dan af en toe het ver geblaf van de waakhonden.
Zodra de duisternis inviel, had Ivo deur en luiken goed gesloten en zich in stilte
klaar gemaakt om nog lange uren binnenshuis te sjouwen. Hij had een grote ketel
voer te koken voor de varkens en een reuzenstapel bieten klein te hakken voor de
koeien.
Het kon zowat tien uur zijn. Ivo zat bij 't schijnsel van een smeulend lampje op een
klein, laag stoeltje, naast de uitgedoofde haard. Tussen zijn benen lag de stapel bieten;
vlak vóór hem stond de grote korf, waarin hij de kleingehakte stukken gooide. Hij
zou welhaast klaar zijn. Nog een tiental grote bieten klein te snijden. Zijn ogen prikten
van vermoeienis en slaaplust, zijn koude handen werden stram en zwak. Soms hield
hij even op met werken, en dadelijk vielen zijn oogleden dicht, als door zware vingers
neergedrukt. Hij werkte machinaal, zonder gepeinzen, als een automaat.
Eensklaps richtte hij luisterend het hoofd op, een half-gehakte biet roerloos tussen
zijn vingers. Daarbuiten, op de boomgaard, had Duc eventjes geblaft, terwijl zijn
ketting rinkelde. Zeker een vreemde poes over het erf horen sluipen, dacht Ivo, en
langzaam ging hij weer zijn biet aan 't snijden. Alles was dadelijk opnieuw doodstil
geworden en Ivo, 't hoofd gebukt, worstelde met inspanning tegen de overweldigende
slaaplust, toen, voor de tweede maal, de hond daarbuiten blafte, maar nu opeens zó
hard, zó ruw, zó verwoed,
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dat Ivo instinctmatig, met een schorre angstgil van zijn stoel opschrikte.
- Es er doar iemand? riep hij, met zijn lampje naar de dichtgesloten voordeur
gaand; en meteen riep hij door de zoldertrap tot Guustje, die echter geen antwoord
gaf:
- Guust, heurt-e gij datte?
De hond blafte niet meer, maar gromde vervaarlijk; en plotseling was er daarbuiten
een heel vreemd geluid; het ritselend gesuis als van een wind door droge bladeren,
waarin zich even een heel kort gejank van Duc en 't rinkelen van zijn ketting mengde.
- Waait het dan werkelijk, dacht Ivo, en blaft de hond tegen 't geritsel van de droge
blaren?
Maar eensklaps spalkten zijn ogen zich van gruwelangst wijdopen en 't lampje in
zijn hand schudde of het neer zou storten.
- Guust! Guust! gilde hij schor naar boven, terwijl zijn wilde ogen op het voorwerp
van zijn angst, - de deur - als 't ware vastgespijkerd bleven.
Die deur bewoog! Zij schommelde krakend heen en weer, van rechts naar links,
van onder naar boven, alsof er van buiten met een hefboom aan getild werd.
- Guust! brulde Ivo, als zinneloos, maar vóór hij nog verder kon gillen vloog de
deur plotseling open en twee mannen stormden binnen, die hem met hun klauwen
bij de keel grepen. Hij gaf een korte hik, stortte neer in plotse duisternis met het
verbrijzeld lampje, voelde zich met geweld een prop in de mond duwen en zijn polsen
door een stevig touw omknellen. Hij stikte, kreunde klaaglijk door zijn neusgaten,
verloor even 't bewustzijn.
Toen hij weer bijkwam, zat hij op zijn stoeltje, de prop steeds in zijn mond, de
handen achter de rug saamgebonden; en vlak vóór hem, nauwelijks zichtbaar in het
vage schijnsel van een dievenlampje, dat zij op het tafeltje hadden geplaatst, stonden
de twee mannen, de twee schrikkelijke mannen; een grote zware en een lange magere,
beiden roetzwart van handen en gezicht, met wrede ogen waarin 't wit vervaarlijk
blikkerde. Op de tafel lag een dikke, ijzeren hefboom en een enorm, scherpgeslepen
mes; en de oudste en zwaarste
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van de twee trad een stap naar voren en sprak tot Ivo met gemaakte, holle grafstem:
- Boas Van Heule, g' hèt ou leven of ou deud in handen. We komen om ou geld.
Teugt ons woar dat 't zit en doar 'n zal gien hoar van ou heufd geschonden worden.
Anders...! De schrikwekkende man, zonder zijn zin te voleinden, greep het mes en
kwam er dreigend mee op Ivo af.
De oude vrek zat met uitgepuilde ogen op zijn stoel te schudden. Hij kreunde
zwoegend door zijn neus, verwrong zijn ganse lichaam als onder een folterkramp,
scheen, door smekende blikken, iets te willen vragen.
- Wilt-e spreken? vroeg de man met opgeheven mes.
Ivo knikte hartstochtelijk van ja.
- Zilt-e nie roepen?
Ivo schudde hartstochtelijk van neen.
- Os ge durft roepen...! dreigde de man met zwaaiend mes. De tweede kerel, de
lange magere, had nog geen beweging gemaakt, nog geen woord gesproken. Nu deed
de grote forse hem een teken en hij haalde de prop uit Ivo's mond.
Dadelijk begon Ivo als een kind te schreien.
- Nie schriemen, dreigde de grote; - woar zit ou geld?
- 'k 'n Hè gien geld, we 'n hên gien geld, snikte Ivo.
- Ala! riep de kerel tot zijn gezel, en dadelijk werd de prop ruw weer in de mond
geduwd.
Ivo, snuivend, stikkend, half gewurgd, knikte herhaaldelijk met het hoofd, als om
te beduiden dat hij 't zeggen zou.
Opnieuw werd hij van de prop verlost.
- Woar zit het? vroeg de man.
- Woar es Guust? Roept Guust, antwoordde Ivo.
Hij keek naar de zolderdeur, zag dat die dicht was, met een sterke, houten spie
boven de grendel.
Dat scheen hem eensklaps alle moed te ontnemen, hij barstte weer in tranen los,
snikte, dat ze hoegenaamd geen geld hadden.
Voor de derde maal werd hem de prop in de mond geduwd.
- Joa of nien, goat-e mij zeggen woar dat ulder geld zit? gromde de zwarte man
met vervaarlijk flikkerende ogen; en hij hield het mes heel dicht bij Ivo's keel.
Woest, in een plotse vlaag van opstand, schudde Ivo van
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neen.
Maar kort van duur was deze opbruising. De kerel greep hem bij de nek, gaf een
klein sneetje in de hals, en, onder de prikkel van de pijn, slaakte Ivo, ondanks de
prop, een rauwe gil.
- Goa-je 't zeggen? herhaalde de man, roetzwart als een duivel, met wrede tanden
en ogen, zijn slachtoffer 't bebloede mes tonend.
Ivo was overwonnen. Tranen vloeiden eensklaps over zijn wangen; hij knikte,
drie, viermaal na elkaar, huilend, als een kind, dat hij 't zeggen zou.
Weer werd de prop eruit gehaald.
- Woar zit het? vroeg de bandiet voor het laatst.
- 'k Zal 't ulder teugen, 'k zal 't ulder teugen, snikte Ivo; - moar woar es Guust, loat
mij Guust roepen, da 'k alliene nie 'n ben.
- Guust sloapt, loat hem gerust, antwoordde bars de man.
- Os hij beneen komt wordt hij euk gebonden en misschien vermeurd.
- Oo, oo, oo, kreunde Ivo. En eensklaps zag hij 't bloed, dat vanuit zijn hals over
zijn kleren druppelde.
- Oo! doe mijn handen los, doe mijn handen los, da 'k mijn bloed kan stelpen,
snikte hij.
- 't 'n Moe vanzelf moar stelpen, teugt ons ou geld, zei de kerel onmeedogend, met
een por.
- Oo! oo! 'k goa stirven, 'k goa stirven, 'k verlieze mijn bloed, al mijn bloed, kreunde
Ivo naar de kelder strompelend.
- Os w' ou geld hên zillen w' ou bloed stelpen, ierder niet! klonk het genadeloos
antwoord.
Ivo, meer dood dan levend, haastte zich. Door de lange magere met zijn
dievenlampje voorgelicht, struikelde hij de treden af, liep recht naar het hoopje bieten,
schopte erin, zei, sidderend en smekend:
- Doar, doaronder, onder die stien. O, os 't ulder blieft, os 't ulder blieft, stelpt toch
mijn bloed!
In een oogwenk hadden de dieven de schuilplaats ontdekt, ontbloot, de stenen pot
met geld eruit gehaald.
- Nóóóndedzju! slaakten zij allebei hun geestdriftige ver-
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rassing uit.
- Och Hiere, os 't ulder blieft, stelpt toch mijn bloed, 'k goa stirven, smeekte Ivo,
voor al het overige plotseling onverschillig.
- Woar zit de reste! G' hèt nog mier geld! riep de oudste bandiet.
- Doe mij deud! Doe mij deud, doe mij heul-de-gans deud! gilde Ivo, door de
overmaat van foltering weer moedig wordend.
Zijn hartkreet maakte indruk op de boeven. Zij schenen er geloof aan te hechten,
drongen niet aan. De oudste nam Ivo's eigen zakdoek uit zijn vest en wond het hem
om de hals, terwijl de jongste, hinkend onder de vracht, met de geldpot de trap op
ging.
- Doe nou euk mijn handen los, hijgde Ivo, toen zij weer boven waren.
De mannen gaven geen antwoord, ledigden haastig de inhoud van de pot in een
sterke zak. Het mooie geld zong, stroomde en schitterde, fabelachtig. Ivo zag het
met een wanhoops-snik verdwijnen.
- Wie zij-je gulder? vroeg hij, nu zijn bloed gestelpt was, weer tot het besef van
de gruwzame werkelijkheid komend. Geen antwoord. Met hun zwartgemaakte handen
snoerden zij vlug een flink touw om de krop van de zak.
- 'k Wete wie dat-e gulder zijt; 'k ken ulder! riep Ivo eensklaps dreigend. - Ge zijt
de Fniezen, voader en zeune! G' hèt ulder gezicht en ulder handen zwart gemoakt,
moar 'k hirkèn ulder toch; ge zijt...
Hij kon niet eindigen. Met één greep hadden zij Ivo weer gepakt, hem de mond
toegepropt en hem met een stevig touw aan zijn stoel vastgebonden. Boven op de
zolder klonk gestommel; Guustje, eindelijk ontwaakt, vroeg met ruwkrijsende stem
vanuit zijn bed, wat er beneden toch gebeurde. De dieven maakten haast. De oudste
gaf de jongere de zak op de schouder en zij liepen haastig naar de deur, de keuken
in 't zwart-donker latend.
Van boven af gilde Guustje, met hese, toenemend-verwoede stem. Ivo, tot
antwoorden onbekwaam, wrong zich hijgend en kreunend met zijn stoel over de
vloer naar de zoldertrap
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toe.
Guustje schold, vloekte, kwam eindelijk uit zijn bed, sukkelde de treden af. Vóór
de dichtgesloten zolderdeur waarop hij bonsde met zijn vuisten, stond hij te
schuimbekken.
- Ghoeoe, ghoeoe, ghoeoe! neuskreunde Ivo, onderaan de trap, als een ter dood
gemarteld beest.
Guust brulde, bonsde, schopte, stampte, in vertiendubbelde kracht van razernij.
Eindelijk vloog de spie uit de grendel en de deur sprong open...
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II
Het leek een wonder, dat, na zulk een gruwelnacht, nog een gewone, alledaagse
ochtend op de oude hoeve kon geboren worden.
Zodra de dageraad begon te grauwen, waagden de twee broeders zich buiten. De
hevige schok had Guustje plotseling van zijn kwaal genezen; hij was als gek van
foltering en woede; hij wilde dadelijk het ganse gehucht bij elkaar roepen en de
dorpspolitie ontbieden.
Het eerste wat zij in de vage schemering zagen, was iets ongewoons aan 't hok
van Duc. Er stak een dikke, geelachtige prop uit. Het leek wel of de hond daar zelf,
half in, half uit zijn hok roerloos te kijken stond.
- Duc! riep Guustje bevend, zonder te durven naderen.
Een gesmoord gejank klonk als antwoord. De broeders naderden en wat ontdekten
zij? Een dikke schoof stro, waarmee men de hond in zijn hok vastgepropt had. Dat
was 't geritsel als van wind door droge bladeren, dat Ivo in de griezelnacht gehoord
had! Gelukkig voor Duc, dat zijn wrakkig hok vol spleten en gaten was; anders had
hij er zitten stikken! Zij verlosten de hond, die jankend en likkend op hen toesprong,
en toen hij ook van zijn halsband en ketting bevrijd was, schudde hij krachtig zijn
trillende huid, als om al die doorgestane narigheid van zich af te werpen en verdween
snuffelend en speurend om de hoek van de stal.
Gluiperig-loerend, terwijl het nog halfduister was, onderzochten de broeders de
omtrek van de houtmijt, waaronder, vlak bij Ducs hok, hun tweede schat verborgen
lag. Goddank! Dié hadden de schurken niet gevonden! En fluisterend besloten zij,
hem de volgende nacht te ontgraven, en in veiligheid te brengen. Toen liepen zij
even rondom hun stallen, of ook dáár soms onraad was. En ook dienaangaande
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gerustgesteld kwamen zij weer buiten en keken angstig in de grijze
ochtendschemering, of zij reeds iemand van hun buren zagen.
De naastgelegen boerderij lag aan de overzijde van de landweg, op een honderd
meter afstand. Daar woonde Leo, met wie Ivo de vorige ochtend op de markt
gesproken had en er was reeds beweging op 't erf. Vlug liep Guustje tot aan 't
vermolmde hek, zette zijn beide handen als een trechter aan zijn mond en riep, met
een hees-krijsende stem, die akelig als een noodkreet galmde:
- Leo!... zij-je gij doare?
- Hèla, wa schilt er dan? klonk het luid, terwijl een schim, ginds op de schemerige
boomgaard, eensklaps bleef stilstaan.
- Leo...! Komt hier ne kier, os 't ou belieft, d'r es iets wried gebeurd! dreunde
Guustje.
't Geluid van een metalen hengsel, dat op een houten emmer neerviel, en, met
brede passen, kwam de toegeroepen man, dwars over zijn erf, naar 't boerderijtje van
zijn buren toe.
- Wa zegt-e doar? vroeg hij, meer verwonderd dan verschrikt.
- Z' hên van den nacht ál ons geld gestolen! jammerden de beide broeders tegelijk.
- Ulder geld gestolen! Wie datte? vroeg Leo.
- Sies Fnieze en zijne zeune!
- Sies Fnieze en zijne zeune! 't 'n Es gien woar toch zeker?
- En en en z' hên mij mee 'n mes de kele willen afsnijen, stotterde Ivo, de ogen
nog uitpuilend van angstherinnering en met de beide handen zijn omzwachtelde keel
vasthoudend.
- 't Es zeker om mee te lachen? vroeg Leo nog ongelovig.
- Hoeveel hên ze gestolen? voegde hij er dadelijk, met een olijke flikkering in zijn
ogen bij.
Die eenvoudige vraag scheen de twee oude vrekken helemaal van streek te brengen.
Zij stotterden, naar een antwoord zoekend, en Guustje werd haast boos.
- Alles, ál dat er was! riep hij nijdig.
Een leuke glimlach kwam even op Leo's gezicht. Evenals eenieder in de omtrek,
had hij gehoord over de vermoede geldpotterij van de ‘rijke beesten Van Heule’. Het
was dan
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toch wel waar wat ervan verteld werd!
- Was 't geld, da wig zat? vroeg hij nog, in onweerstaanbare nieuwsgierigheid.
- Joa 't.
- In de grond?
- Joa; in onze kelder.
Leo keek de broeders met zijn raadselachtige glimlach aan.
- G' hoadt het beter op de bank gedoan, zei hij leukweg. De broers waren misnoegd,
teleurgesteld. Zij hadden ontroerde, verschrikte, meewarige deelneming en steun
verwacht van Leo, en hij nam het zo kalm op alsof 't hem eigenlijk niet schelen kon.
Hoe was 't mogelijk? Zoiets kon met hem toch ook gebeuren! Waarom hielp hij hen
niet klagen en zoeken? Waarom riep hij de buren, het ganse gehucht, de dorpspolitie
niet bij elkaar? Het speet hun dat zij hem geroepen hadden; en zij hadden nu maar
liefst gewild dat hij weer wegging. Doch Leo scheen aan weggaan in 't geheel niet
te denken. Hij voelde blijkbaar een leukstille, maar wel innige belangstelling voor
het geval, en, een buurman ziende, die reeds met zijn ossekar langs reed, riep hij hem
toe:
- Hè, Celestien, komt-e kier hier? Hè-je al g'heurd wat dat er hier van den nacht
gebeurd es?
- Hou! zei Celestien, zijn os opzij trekkend. Hij bond de leidsels om de hekpaal
en kwam op het erf gestapt.
Na Celestien kwam Soarel, na Soarel Seerfien, na Seerfien Soarlewie, Angelus,
Bruno en Dééfiel; en toen kwamen ook de vrouwen: Siednie, Eemlie, Roozlie,
Falderie, Emerance en Kathelijntsjen; en in korte tijd stonden nagenoeg al de bewoners
van 't gehuchtje op het erf van de Van Heules vergaderd.
Ivo had een werkman uit de buurt naar 't dorp gezonden, om politiecommissaris
en gendarmen te verwittigen, en, in afwachting van hun komst, werd de geschiedenis
van de nachtelijke aanranding voortdurend weer herhaald, onder de gapende, bedekt
olijke nieuwsgierigheid van de steeds toenemende menigte. De aanranding op zichzelf
maakte minder indruk; wat zij allen zo graag hadden willen kennen, was het bedrag
van de gestolen som, om meteen te weten hoe-
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veel duizenden en duizenden de 'rijke beesten Van Heule' in al die jaren van
vrekgierigheid wel opgepot hadden. Het werd een roes op 't boerderijtje, men hoorde
in stilte giechelen en lachen, nieuwsgierigen drongen sluipend in het vunzig woonhuis
om de vieze rommel van die oude vrekken eens van dichtbij te bekijken, 't
meewarig-verontwaardigd solidariteitsgevoel, dat boeren anders voor hun wederzijdse
rampen koesteren, ontbrak totaal, en kinderen liepen over de landweg, reeds naar de
dorpsschool toe, joelend-schreeu-wend, met wildzwaaiende armbewegingen, als in
uitgelaten pret:
- Sies Fnieze en zijne zeune hên de rijke biestens geld gestolen.
Daar kwam eindelijk de politie aan: de commissaris met zijn zilveromrand petje
en twee gendarmen in uniform! Dadelijk gingen boeren en boerinnen stil opzij.
Niemand drong ooit om op de voorste rij te staan waar de politie bij te pas kwam.
- Hawèl, Van Heule, wa schilt er dan? vroeg dadelijk de commissaris, Ivo vorsend
monsterend.
Ivo begon te schreien. Hij kon geen woord meer spreken, greep met sidderende
handen naar zijn omzwachtelde keel, als om te voelen of zijn hoofd nog op zijn hals
stond.
- Kom, loat ons liever binnen goan, zei de commissaris. En hij stapte vooruit, door
de twee broeders en de beide gendarmen gevolgd. Even bekeek hij de met geweld
opengebroken deur, die dan dadelijk weer, om eventuele nieuwsgierigen buiten te
houden, gesloten werd.
Ivo, in stotterende, hortende zinnen, vertelde de schrikwekkende gebeurtenis.
Guustje, tegen de schoorsteenmantel geleund, voegde er af en toe, in sidderende
opgewondenheid, enige woorden bij. De commissaris keek hen om de beurt met
strakke, felle ogen, aandachtig luisterend aan. De gendarmen, 't geweer over de
schouder, stonden onbeweeglijk tussen de sombere, kleingeruite ramen.
- Hoevele zij-je gestolen? was de eerste vraag van de commissaris, net zoals de
buren op het erf hadden gedaan.
Als onder een pijnsteek krompen de broeders in elkaar.
- We 'n weten wij da niet, menier de commissoaris, da zat
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in ne pot, we leien wij doar altijd bij, jammerden zij.
- Woarom 'n dee ulder geld op de bank of op de post niet? vroeg de commissaris
haast berispend.
Daar wisten zij geen antwoord op. Zij schaamden zich om te bekennen dat zij 't
geld af en toe wilden zien, met de ogen en de handen strelen, aaien en bevoelen.
- Geld dat in de grond zit es geld dat tot niets 'n dient, herhaalde streng de
commissaris, en hij begon in een boekje te schrijven.
De broeders knikten met het hoofd, zonder te antwoorden. De roerloze gendarmen
bij de ramen steunden even van het linkerbeen op 't rechter.
- En ge beweirt dat 't de Fniezes zijn, e-woar, Sies Fnieze en zijne zeune Fielemon
die da gedoan hên? vroeg de commissaris, Ivo flink en strak in de ogen kijkend.
- Joa ik, menier de commissoaris, 'k hè z' hirkend, hoewel da z' ulder zwart gemoakt
hân, beefde Ivo.
- Woarâân hè-je z' hirkend?
- Aan ulder stemme.
- En hè-je doar getuigen van?
Verbijsterd en ontdaan keek Ivo op.
- Ha... ha... ha... ba nien ik, 'k was ik ommers alliene, menier de commissoaris,
stotterde hij.
- Joa moar, Van Heule, weet-e gij wel da ge moet veurzichtig zijn? vermaande de
commissaris, zijn potlood even neerleggend. - Weet-e gij wel da ge zelf op 't tribenoal
zoedt keune komen en in 't kot geroaken os g'onschuldigen accuseert?
- Ha moar meniere toch! Ha moar meniere toch! hikte Ivo.
- Ge moet keunen bewijzen, zei de commissaris, op 't tafeltje kloppend. - Weet-e
wat da we goan doen: ge goat ou wa kliên en mee ons meegoan noar 't dorp om
Fnieze en zijne zeune t'onderheuren.
- Ze zijn 't! Ze zijn 't! Ge meugt het zeker zijn! menier de commissoaris, barstte
Guustje eensklaps woedend uit. - 't Es slecht volk, 't es sloebersvolk! Z' hên mij euk
bestolen! Ze bestelen al die in ulder hirbirge komt.
- 't Es meugelijk, Van Heule; moar bewijzen, bewijzen,
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herhaalde de commissaris opstaand. - Ala, Ivo, kliedt ou al geiw aan; we zillen da
ne kier goan onderzoeken.
Spoedig was Ivo klaar. Hij had zijn zware schoenen met spijkers aangetrokken de enige die hij bezat - en boven zijn verkleurde, jarenoude jas, de ouderwetse blauwe
kiel, gans uitgebleekt door ontelbare wasbeurten. Hij droeg een bruine bontmuts die
kaal werd op de naden, en, naast de drie politiemannen zag hij er uit als een haveloze
landloper, ergens bedelend aangehouden. Guustje, alleen achtergebleven, sloot zich
nijdig in huis op, om de ergerlijke boel daarbuiten niet langer te moeten aanhoren
en zien. De drukte begon er trouwens sterk af te nemen: Leo, Seerfien, Soarlewie,
Dééfiel en de anderen waren alweer aan hun werk; Siednie, Eemlie, Roozlie, Falderie,
Emerance en Kathelijntsjen trokken in een kakelende groep huiswaarts, en zelfs de
trage Celestien reed weg met zijn kar, na herhaaldelijk, met hue-geroep, geschud te
hebben aan de leidsels van zijn slaperige, witte os, die daar, bij de hekpaal, een heel
plasje had gezabberd en gekwijld.
Het sloeg juist negen uur op de kerktoren, toen Ivo met de anderen in het dorp
aankwam. Er scheen al iets bekend te zijn van 't schokkend nieuws; een aantal lui
stonden nieuwsgierig te kijken of kwamen haastig op hun drempel gelopen. Zo vlug
als zij maar konden, stapten de vier mannen door. Zij waren gauw genoeg in de
Zijstraat, vóór het beruchte herbergje van de Fniezes, en stapten dadelijk binnen,
onder 't laag portaaltje buigend.
- Es 't er iemand? riep de commissaris vanuit de lege gelagkamer.
Het duurde een poosje vooraleer er antwoord kwam. Ivo, die voor 't eerst de voet
zette in die kroeg waar Guustje zo ellendig in zijn verderf liep, keek met een
uitdrukking van angst en afkeer naar de gore muren waaraan schelgekleurde prentjes
hingen, naar 't buffet met spiegel en gebloemde vazen, naar de kreupele tafeltjes en
stoelen achter 't houten schut en bij de kleine ramen. Een handboog met een pijlkoker
hing op twee spijkers aan de laaggebalkte zoldering; en boven op het schouwbord,
rechts en links van een wit-
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porseleinen potje met gewijde, droge palm, stonden twee lijstjes: het ene met 't
Alziend, driehoekig oog en de legende: ‘God ziet mij’ het andere, met de rood op
wit gestikte letters: ‘Hier vloekt men niet’: beide als tot smaad en profanatie, in dit
beruchte krot van liederlijke ongebondenheid.
Een achterdeurtje ging open en bazin Fnieze kwam binnen, in flinke houding, fris
en dik, met ietwat hoge kleur en grote, zwarte ogen, haar mouwen, opgestroopt tot
aan de elleboog, twee stevige armen van nog mollig-mooi blank vlees ontblotend.
Zij scheen niets ontsteld noch verbaasd door de tegenwoordigheid van Ivo met de
drie politiemannen: - Elk ne goên dag, zet ulder, zei ze gewoon, haar mouwen
neerstropend, en ging meteen achter de schenktafel staan, wachtend wat besteld zou
worden.
- Zijn Fnieze en uldere Fielemon thuis, bezinne? vroeg de commissaris, met een
glimlach vorsend rondkijkend.
- Nien z' meniere, ze zijn al heul vroeg uitgereên mee ulder kerre, moar 'k peize
da ze toch nie lank mier wig 'n zille zijn, antwoordde kalm de vrouw. - Zoe-je ze
moeten hên?
- Joa w', zei de commissaris; en hij poosde even, zijn felle blik strak op haar
gevestigd.
- Kan-e 'k ik ulder meschien van dienste zijn, meniers? vroeg de vrouw geenszins
bedremmeld en beurtelings alle vier de mannen met haar mooie, franke, zwarte ogen
aankijkend.
- Meschien, zei de commissaris. - G'hèt woarschijnlijk al g'heurd wat dat er van
den nacht bij die meins gebeurd es! En hij wees naar Ivo, die enkele haastige,
onverstaanbare woorden uitstotterde.
- 'k 'n Doe, meniere, 'k 'n wete van niets, antwoordde langzaam en ernstig
hoofdschuddend de vrouw, met onverstoorbare kalmte.
- Hawèl, bezinne, os ge 't nie 'n weet, 'k zal 't ou zeggen: die meins es van den
nacht al zijn geld gestolen. Z' hên bij hem ingebroken en hem willen vermeurden,
en in de doaders hét hij ouë man en ouë zeun hirkend!
En de politieman kwam vóór haar staan, zijn ellebogen op de schenktafel, zijn
ogen in de hare.
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- Van den nacht...! Dat dà gien woar 'n es, menier de commissoaris. Mijne man en
mijne zeun 'n zijn uit ulder bedde nie geweest!
- Ze 'n zijn d'r meschien nie in geweest! drong de commissaris onmeedogend aan.
- Dat dà gien woar 'n es, meniere! herhaalde de vrouw met stijgende nadruk, haar
handen in elkaar slaand. - Ha, jongens toch, wat da 'k ik hier nou moe heuren! Ha
dà es toch te wried!
Weer ging het achterdeurtje open en Mietje, de dochter, kwam te voorschijn.
- Wa ès dat hier? riep ze, verschrikt op de drempel stilhoudend.
- Ha, wilt-e nou ne kier wa weten, onz' Mrie, riep krijsend de vrouw: - Van Heule
es van den nacht zijn geld gestolen en ze willen hên da voader en Fielemon da zoên
gedoan hên. Ze'n zijn verdome uit ulder bedde nie geweest?
- Voader en Fielemon! riep Mietje, als ter plaats genageld van verbazing. - Zijn
ze zulder zot!
Mietje leek op haar moeder in 't jonger. Zij had een frisse kleur en mooie ogen.
De buste was goed gevuld; het lichaam lenig en slank. Alleen haar mond was niet
mooi: te vlezig van lippen. Maar juist dat vlezige was iets dat aantrok, als om te
zoenen.
De gendarmen, die tot nu toe als palen bij de deur hadden gestaan, kwamen een
stapje nader en zelfs de commissaris kon een vriendelijke glimlach niet bedwingen.
Alleen Ivo was ontdaan en leed ontzettend. Ongevoelig voor vrouwelijke bekoring,
zag hij in Mietje enkel de Ondeugd, die zijn broer in 't verderf had gesleept en de
indirecte oorzaak was van gans de akelige nachttragedie. Hij dorst noch wilde haar
aankijken, hij voelde instinctmatig dat het ganse onderzoek tot niets zou leiden en
keek angstig-snakkend naar de deur, om weg te komen.
- Ha, menier de commissoaris, zuk 'n affront 'n hè 'k nog van mijn leven moeten
heuren! gilde de vrouw, die erin geslaagd was tot tranen uit te barsten. - Ha, 'k weinste
toch da Fnieze hoast thuis kwam, dat hij zelve...
Nauwelijks had ze de woorden uitgesproken of een kar hield

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

801
voor het kroegje stil en Sies Fnieze opende half de portaaldeur.
- Hè, Serlóde, of Mrie, steekt hier ne kier 'n handsje toe! riep hij van op de straat,
zonder te kunnen zien wie bij hem binnen was.
De vrouw kwam driftig naar hem toegelopen:
- Sies, kom-e kier hier?
Fnieze trad binnen, zag Ivo en de drie politiemannen, keek ternauwernood
verwonderd op, tikte even aan zijn pet, goên dag groetend.
Sies, gilde de vrouw, - Van Heule es van den nacht zijn geld gestolen, en hij zegt
dat-e gij en Fielemon da gedoan hèt!
- Wa zegt hij? riep Fnieze op Ivo toetredend.
Ivo, bij 't zicht van de man die hij als de dief en moordenaar had menen te
herkennen, begon als een klein kind te beven. Hij zag die woedend blikkerende ogen,
die handen, die ruwe, grove, wrede handen die zijn keel omkneld hadden en in 't
gebaar van dreiging dat ze nu naar hem toe schetsten, voelde hij als 't ware weer de
forse greep en 't moordend snijden van het mes. De commissaris keek hen beiden
roerloos aan, als wachtend op een kreet van openbaring, maar de stomverschrikte
vrek scheen geen klank meer te kunnen uiten en steeds dreigender kwam Fnieze naar
hem toe, scheldend, ziedend, vloekend van woede, met vertoornde blikken ook op
commissaris en gendarmen, alsof hij hen allen aan de deur had willen smijten.
- Hawèl, hirkènt g'hem nou! riep eindelijk de commissaris, ongeduldig wordend.
- Hij... hij... hij hà hem zwart gemoakt; hij... hij... hij hé hem nou gewasschen!
stotterde Ivo halfdood van schrik.
- Gewasschen, nondedzju! Wast-e gij ou misschien niet, smeirigen boer,
godvernondedzju! brulde Fnieze.
- Ha moar, voader, 'n vloekt e-kier azeu niet! schreide Mietje.
- Watte, nondedzju! ne meins veur dief en meurdenoare durven uitmoaken! vloekte
Fnieze. - Nei, commissoaris! riep hij eensklaps hartstochtelijk; - nei! doe
huiszoekijnge, tast ons af; ge meugt al zien wat da w' hên!
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En hij gooide de binnendeuren en de kasten van zijn herberg open.
De commissaris zei niets, bleef kalm, keek enkel Fnieze in zijn gezicht en op zijn
handen vorsend aan. Toen ging hij even naar het venster en staarde ook aandachtig
door het raam naar Fielemon, die op de kar nog zat. De beide mannen wisselden een
vreemd-wantrouwige blik door de ruiten.
- Ha joa, riep Fnieze ziedend, - ge kijkt noar ons wezen en ons handen, ne woar,
om te zien of da ze nie zwart mier 'n zijn! Kijk, nondedzju, kijkt er moar noar, da
zijn handen van ne wirker nondedzju! Dat 'n zijn gien leeggangers-handen, lijk of
d'...
- Zwijg, Sies, zwijg, zeg ik ou! gilde de vrouw verschrikt en vermanend.
De commissaris keek Fnieze strak met zonderlinge ogen aan en in hun
scherp-schitterende uitdrukking lag iets zó dreigend-onheilspellends, dat Fnieze
dadelijk bedaarde alsof hij voelde dat hij zich te ver had laten gaan. Maar 't duurde
slechts een oogwenk; terstond trad hij weer bruisend op, sloeg de deuren van zijn
kasten heen en weer, schreeuwde om huiszoeking, en nóg weer om huiszoeking, die
zijn onschuld zou bewijzen.
- Genoeg, zei kalm de commissaris. Hij haalde zijn schrijf-boekje uit, krabbelde
haastig enkele regels. Er viel eensklaps een stilte, benauwend. Men hoorde alleen
nog maar 't verdofte nondedzju-gebrom van Fnieze, die opgewonden door het kroegje
heen en weer ijsbeerde. De vrouw stond vuile glazen om te spoelen, Ivo's ogen weken
niet van 't boekje van de commissaris, en de twee gendarmen keken af en toe met
zekere belangstelling naar Mietje, die nog steeds vuurrood, met toornig gezicht, op
de drempel van de achterdeur stond.
Hèt-e gij nog iets te zeggen of te verkloaren? vroeg de commissaris aan Ivo.
- Nien ik, nien nien ik, meniere, antwoordde bevend de ontdane boer.
- 't Es goed, zei de politieman kortaf, zijn boekje dichtklakkend. - W' hên hier
veurleupig gedoan, Fielemon, zei hij, de voordeur openend...
Verbaasd keek hij op, rechts en links, in de Zijstraat. Onop-
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gemerkt was Fielemon met kar en paard verdwenen...
- Wilt-e meschien Fielemon euk spreken, menier de commissoaris? kwam Fnieze
bereidwillig op de drempel.
De commissaris fronste de wenkbrauwen, zich vagelijk bedot voelend.
Woar es hij? vroeg hij.
- Hij zal hij zeker veurt gereen zijn, wil ik hem goan zoeken? stelde Fnieze voor.
- Nie 'g, 'k zal hem wel weten te vinden os ik hem neudig hè, beet de commissaris
vinnig van zich af.
- Lijk of ge wilt, menier de commissoaris.
De kroegdeur flapte toe en zij waren weg.
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III
Het rechterlijk onderzoek gaf niets. De Fniezes bleven woedend en hardnekkig
loochenen, en Ivo, bang voor wraak, verzwakte in zijn bevestigingen. Hij wist het
misschien wel niet zo absoluut zeker meer dat het de Fniezes waren die hem hadden
aangerand. En er was ook nog iets anders, iets vreemds, iets wat Ivo haast zichzelf
niet dorst bekennen: hij had, sinds het geld weg was, een wondervreemd gevoel van
rust gekregen! Hoe dat kon, hoe dat kwam, begreep hij niet, maar 't wás zo. Hij had
geen angst meer, geen gejaagdheid, geen onzekerheid; hij voelde, onbewust, de
heerlijk stillende gewaarwording als van genezing na een zware ziekte.
Maar anders was het gesteld met Guustje. Die verbeet zijn woede in machteloze
razernij. Want niet alleen had die het geld verloren, maar ook nog Mietje, met wie
hij, het spreekt vanzelf, alle relaties afgebroken had.
Guustje kon zijn toorn en foltering niet verkroppen. Wat Ivo helemaal niet voelde:
't verkleinende, 't vernederende, 't spotwekkende van het geval, dat voelde hij met
vlijmend scherpe bitterheid. Ook hem had het wellicht minder kunnen schelen, dat
hun zoveel ontstolen was, hadden de mensen het maar niet geweten. Nu speet het
hem gruwelijk, dat hij, 's ochtends na de nachtelijke aanranding, Leo en al die andere
kinkels op zijn erf geroepen had. Wel pochte hij alom en luid dat de dieven lang nog
niet de helft van hun vermogen hadden meegenomen, dat een andere pot met geld,
veel groter dan de weggestolene, onder de houtmijt zat en nu in veilige belegging
op de Staatsspaarbank berustte: hij voelde dat de mensen hem maar half geloofden,
ja, dat z' hem zelfs in 't geheel niet geloofden, en dat maakte hem ziedend en
rampzalig, dat deed hem rusteloos van 't erf weglopen, uren en uren, omringd van
boerenkinkels die hij moest trak-
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teren, verslampampend in de kroegjes van 't gehucht, tot hij, dronken wordend, in
een woedecrisis opstoof en naar 't dorp toe rende.
Daar liep hij armenzwaaiend door de straten, gillend, scheldend, dreigend; en in
de Zijstraat, vóór het kroegje van de Fniezes, waar een soort magneetkracht hem
steeds aantrok, verwekte hij telkens een opschudding, ondanks zijn dronkenschap
nog sluw genoeg om de Fniezes geen kans te geven hem rechterlijk, wegens lasterlijke
aantijgingen te vervolgen: schreeuwend dat hij zich niet de handen en 't gezicht had
zwart gemaakt, dat hij geen moord gedreigd had met een mes, dat hij geen boterpot
vol geld gestolen had. 't Gepeupel om hem heen grinnikte en lachte en juichte; en
Guustje had wel eigenlijk de mooie rol, want de Fniezes, woedend in hun krot
verscholen, waagden 't toch maar niet om tegen hem op straat te komen kijven. Dat
was bijna een stille schuldbekentenis; 't gepeupel, vagelijk jaloers op de Fniezes,
hitste Guustje aan, die steeds overmoediger en stouter werd, tot eindelijk, op een
dag, de kroegdeur openvloog en Fniezes vrouw, tot het uiterste getergd, als een furie
uitrukte en Guustje in 't gezicht spoog. Guustje spoog terug, Mietje kwam buiten
gehold en spoog ook; zij spogen even allemaal, onder woest-opbulderend gelach; en
toen vloog er plotseling een baksteen, - niemand wist waar hij vandaan kwam, - 't
was of hij uit de lucht viel - vlak in Guustjes tronie, waardoor Guustje bloedend in
het zand neerstortte.
- Sloebers! meurdenoars, dieven! brulde Guustje. Maar hij werd opgetild en in
een herberg gedragen waar men hem vol zorg omringde, afwies en droogde en hem
netjes bij de kachel zette om weer bij te komen. Die herberg was een kroegje van
hetzelfde slag als dat van de Fniezes; en er stak uit: In de zwarte Pot, bij I. Persijn-van
Puyvelde.
Guustje trakteerde mild zijn redders en helpers, die nu opeens vreemd-vrolijke
gezichten hadden, ging in zijn zak om te betalen, stelde met verbazing vast, dat al
zijn geld verdwenen was.
- Wie hét er nondedzju mijn geld gestolen? vloog hij briesend op.
- Wie...? Moet-e da vroagen! 't Wijf en de dochter, na-
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tuurlijk, binst da z'in ou gezichte spouwden! riepen zij allen, met minachtend gebaar
naar 't kroegje van de Fniezes.
Guustje schreide, van machteloze woede en ergernis. Iedereen bedotte en bestal
hem, iedereen hield hem voor de gek, en al zijn schreeuwen en schelden bracht hem
geen stap verder.
- Nondedzju! kreunde hij. - Nondedzju! Nondedzju! terwijl zijn neus opnieuw
begon te bloeden.
- Wacht, boas Van Heule, 'n wrijft er nie aan mee ou handen, 'k zal ik nog ne kier
scheun ou gezicht afdreugen, zei een grote kerel met boeventronie. En hij overwreef
zorgvuldig met een doek Guustjes wangen. Een ternauwernood gesmoord gelach
ging in de herberg op.
Guustje stond overeind om te vertrekken.
- Bezinne, 'k zal ou morgen of overmorgen komen betoalen, zei hij, zich tot de
dikke waardin omkerend.
- Joa, joa, heul goed, heul goed, boas Van Heule, antwoordde de vrouw, met
purperrood gezicht en ogen waterig van ingehouden lachtranen. En plotseling barstte
zij uit, haar puntig buikje op en neer schokkend tegen een presenteerblad vol glazen,
die dansend in haar bibberende hand tegen elkaar rinkelden.
- Wa krijgt-e gulder! riep Guustje, wantrouwig rondkijkend naar de tronies om
hem heen, die eensklaps allen bulderlachten.
Machinaal streek hij met de hand over zijn wang en keek naar zijn vingers. Zij
waren roetzwart. Hij vloog naar 't spiegeltje van 't buffet, zag zich daar als een neger
staan.
Een woest gedrang greep in het kroegje plaats en een tiental kerels brokkelden
tegelijk met Guustje buiten. Een geweldig hoongejouw bulderde op.
Het hoofd gebukt, met allebei zijn mouwen overhaastig 't roet van zijn wangen
afvegend, holde Guustje, als een gek, de Zijstraat uit. Maar 't was klaarlichte dag
nog, de mensen zagen hem, zagen zijn zwart, bebloed gezicht, en, op het ogenblik
dat hij voorbij het kroegje van de Fniezes rende, kwamen Mietje en haar moeder
buiten op de drempel, schokkend van het schaterlachen, de vuisten op hun heupen,
kraaiend van uitbundig leedvermaak.
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Hij zag ze, hij zag ze allebei, hij maakte een woest gebaar van wanhoopswoede; hij
struikelde en viel haast over de baksteen, die hij 't ogenblik tevoren in 't gezicht
gekregen had; hij draaide als een wervelwind de hoek van de Grote Dorpsstraat om,
sprong daar binnen in een huis, het eerste 't beste waar de deur van open stond,
smeekte om zeep en water, om zich te wassen...
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IV
't Was of dit avontuur van Guustje een heel ander mens gemaakt had. Hij werd
eensklaps stil, bedaard, diep in zichzelf teruggetrokken. Nooit meer zag men hem in
't dorp, nooit meer spatte hij in liederlijke braspartijen uit. 's Zondags, of wanneer
hij niet aan 't werk was, liep hij langzaam door de velden, het hoofd gebukt, de
wenkbrauwen gefronst, strak ten gronde of vóór zich uitstarend, als in gewichtige
raadsels verdiept.
- Guust studeert, zeiden de buren; - hij studeert hoe dat hij zijn geld zal were
krijgen.
Zij zeiden het al schertsend, bij wijze van grap; maar 't was de waarheid; Guustje
studeerde hoe hij zijn geld, of althans een deel daarvan, terug zou krijgen.
Had hij ooit enige twijfel kunnen koesteren, aangaande de vraag of de Fniezes
werkelijk de dieven waren, een beslissende gebeurtenis was de laatste schim van
deze onzekerheid komen verjagen.
De Fniezes waren verhuisd! Zij, vroeger armzalige vellenploters, duffe
kroeghouders, hadden de viezige Zijstraat verlaten, om te gaan wonen, waar...? In
het Gemeentehuis, de grootste en de schoonste herberg van het dorp, toevallig door
sterfgeval te huur aangeboden, een herberg waar slechts deftige mensen kwamen,
en waar de voorname dorpsheren iedere avond hun ‘stamenee’ gingen houden! Ja,
er was over geraasd en gebabbeld en geschreeuwd; de mensen riepen dat 't een
schande was; maar 't deed er allemaal niets toe: Fnieze bleef de hoogste bieder en
hij betrok de oude, deftige herberg. Eerst werd voorspeld dat geen fatsoenlijk mens
er nog de voet zou zetten; maar, na een zeer kortstondige aarzeling, zetten de deftige
dorpsheren er wel degelijk weer de voet: meneer de griffier kwam er, meneer de
ontvanger
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kwam er, meneer de notaris kwam er, zelfs meneer de kantonrechter kwam er, ja, de
kantonrechter, die feitelijk de Fniezes in de gevangenis had dienen te stoppen; en al
dadelijk voelden die heren zich daar helemaal op hun gemak; zij speelden er gezellig
kaart en rookten er hun lange pijpen; en Mietje was één en al netheid en
fatsoenlijkheid geworden: zij waren erover uit, over Mietje, zo net en degelijk en
fatsoenlijk als ze was.
Met welk geld, zoniet met het gestolene, hadden de Fniezes zulks gedaan gekregen!
Guustje was er nu zo zeker van als iets; en hij studeerde, studeerde, eenzaam met
gebogen hoofd in 't veld rondslenterend, hoe hij zich wreken zou, hoe hij althans een
deel van het gestolene terug zou krijgen.
En eensklaps, op een ochtend, was 't in Guustjes lang gefolterd brein als een
lichtende openbaring. Zijn ogen fonkelden, het was in hem als een herleving; hij had
het gevonden, gevónden: hoe was 't toch mogelijk, dat hij er zo lang en pijnlijk naar
gezocht had! Opeens stond het plan in zijn geest vast: het had niet vroeger gekund
en 't mocht niet langer uitgesteld worden; 't kwam juist op uur en tijd; 't was ontstaan,
overwogen en meteen besloten: hij ging naar zijn zolder, scheerde zich zorgvuldig,
trok zijn beste kleren aan, antwoordde nauwelijks op de verbaasde vragen van zijn
broeder, liep met vlugge, opgewekte schreden naar het dorp toe.
Zonder vrees, zonder twijfel, zonder een ogenblik van wankelende aarzeling,
vooruit verzekerd van de zegepraal, stapte hij vastberaden de stoeptreden van het
Gemeentehuis op, en trad de deftige, grote herberg binnen.
- Dag Mrie!
Hij zei niet Mietje, zoals destijds; hij zei Mrie, ernstig, deftig, plechtig, als een
solemnele inleiding tot het ontzettend solemnele, dat nu volgen zou.
Zij was heel alleen in de ruime, bruingerookte gelagkamer, zij stond glazen om te
spoelen achter de schenktafel, netjes gekapt en gekleed, als een soort juffertje, haar
bevallig beeld op de rug weerkaatst door de hoge, smalle spiegel van 't buffet.
Zij zag hem komen en haar ogen spalkten zich wijdopen van haast ongelovige
verbazing. Zij beantwoordde zijn goeden-
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dag met een kort-schorre groet; zij hoorde hem vragen, met ernstig gezicht, terwijl
hij, vlak tegenover haar, vóór de schenktafel kwam staan: - Mrie, zoe 'k ou ne kier
keune spreken? en haar antwoord luidde machinaal als wist ze niet goed wàt ze zei:
- Ha, ba joa g' zeker, Guust.
- Woar? vroeg hij, steeds heel deftig en kalm.
Een soort van angst weifelde even in Mietjes heldere ogen.
- Hier, zei ze.
Dat scheen hem niet erg te bevallen. Hij vroeg, met droog-hikkende keel, of hij
haar niet even alleen kon spreken, omdat 't geen hij te zeggen had zozeer gewichtig
was.
Zijn eensklaps zichtbare emotie verscherpte Mietjes angstgevoel, wekte haar
wantrouwen op.
- We zijn hier alliene, verzekerde ze.
Hij keek rechts en links om, of het wel waar was, en dan naar haar toe neigend
over de schenktafel, zijn hand uitstrekkend om háár hand te vatten:
- Mrie, 'k ko... ko... 'k kom ou vroagen of da ge mee mij wilt treiwen! stotterde
hij.
- O, gie nondedzju! barstte zij proestlachend uit.
- Joa joa moar, 'k mien 't, 't es serieus, heul serieus! riep hij, onder haar hoongelach
verblekend.
Zij was van achter de schenktafel gekomen, zij ging, steeds schaterlachend, naar
een deur toe, als om daar iets te halen, maar voor ze zover was, greep hij haar
eensklaps bij de polsen vast, dwong haar tot zich, herhaalde nog eens, met bibberende
lippen:
- Joa moar, 'k mien 't, zilde, 'k mient, 't 'n es nie om te lachen, 'k hê nòg al veel
geld, zilde, 'k hê d'r nog veel mier of dat er mij gestolen es! En hij hunkerde, bevend,
naar haar jawoord.
- Loat mij los, gij! riep ze, boos wordend; en poogde zich uit zijn omknelling te
wringen.
Plotseling sprong hij op haar los, als een wild beest op een prooi. Hij prangde en
zoende haar, hij snikte en vloekte, hij duwde haar plat tegen zijn lijf, en zij stortte
schreeuwend met hem op de grond, luidkeels om hulp roepend. Een binnendeur
vloog open!
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Als een vechtende hond, die van een andere hond wordt afgerukt, zo werd Guustje
door twee forse knuisten bij de nek van de grond opgetild en vijf passen ver tegen
de poot van het biljart neergesmakt. Daar trok Sies Fnieze hem opnieuw overeind,
schudde hem als een riet, gaf hem een paar oorvegen en een paar schoppen, vroeg
hem, met woedende stem, wat hij nog meer moest hebben.
- Mijn geld, nondedzju! Mijn geld en ou dochter! Ou dochter mee den helft van
mijn geld! De reste meugt g' hêwen! brulde Guustje als waanzinnig.
Op zijn beurt barstte Sies Fnieze in een luide spotlach uit.
- Ha...! Zeu...! Komt-e gij om mee mijn dochter te treiwen? spotte hij, Guustje
loslatend.
- Joajik! joajik! joajik! gilde 't zinneloos-opgewonden stotteraartje,
tragisch-rampzalig en onnozel, plotseling in tranen losbrekend.
De vrouw kwam binnen, sloeg van ontstelde verbazing haar handen in elkaar,
begon dadelijk vinnig op Guustje te schelden.
- Stt... stt... vreiwe, stille... stille, glimlachte Fnieze, die eensklaps gans bedaard
geworden was. - Boas Van Heule 'n es nie heul wel; 't es 'n beetsen in zijn heufd
geslegen. Schijnkt hem liever nen dreupel, da zal hem deugd doen.
- Hij es hij zot geworden, geleuf ik, zei bazin Fnieze, met een verachtende blik op
'n snikkend Guustje naar de schenktafel gaand. Mietje, vuurrood, met nog woedend
fonkelende ogen, bracht haar verfrommelde kleren in orde.
De deur ging open en een van de deftige dorps-stameneeheren trad binnen.
- Dag, menier den ontvanger! riepen overbeleefd, alle drie de Fniezes, en Sies ging
vóór het huilend Guustje staan, opdat meneer de ontvanger hem niet zou zien.
- 'n Dreupelke, Mietsjen, bestelde meneer de ontvanger, vriendelijk lachogend
naar 't meisje, dat zich intussen weer naar de schenktafel gespoed had.
Toe, Guust, jongen, toe, zij nou ne kier verstandig, schiedt er uit mee schriemen,
wa zoên de meinschen wel peizen, da ze 't moesten zien! fluisterde Sies Fnieze
dringend aan het oor van het rampzalig op een stoel ineengezakte Guustje.
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Maar meneer de ontvanger zag het toch.
- Schilt er wat dan? vroeg hij, zijn vuurrood gezicht met nieuwsgierige ogen naar
Guustje toewendend.
- Azeu zot van de tanpijne! haastte Fnieze zich te roepen.
- Die meins zit hier kompleet te schriemen van de wrieë pijne! Toe, Serlóde, brijngt
hem nóg moar nen dreupel.
Bazin Fnieze kwam werkelijk met een borrel naar Guustje toe en Guustje was zó
gedemoraliseerd dat hij die aannam.
Joa, tanpijne! spreek mij van tanpijne, zei meneer de ontvanger met gewichtige
overtuiging tot Mietje achter de schenktafel. En ook Mietje jammerde mee over de
tanpijne, de wriedste pijne die d'r op de weireld bestond; en Sies Fnieze en zijn vrouw
Serlóde jammerden hoog en luid over de schrikkelijkheid van tanpijne: het was één
algemeen koor van jammeringen over tanpijne; en zo stond Guustje eindelijk op en
verliet kreunend het Gemeentehuis; en, om zijn schaamte en ellende te verbergen
klaagde hij werkelijk tegen de verbaasde mensen die hem in de straat aanspraken,
dat hij ‘schriemde’ van de ‘tanpijne’, dat hij halfdood en gek was van de ‘wrieë
tanpijne’...
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V
Die schrikkelijke ‘tanpijne’ in het Gemeentehuis, was Guustjes laatste minnekwaal
ten huize van de familie Fnieze. Na die dag voelde hij dat het onherroepelijk uit was
met hem en Mietje; en, omdat het zo beslist en definitief uit was met Mietje, werd
de pijn om het gestolen geld langzamerhand ook minder.
Feitelijk was er door dat geldverlies ook niets veranderd in het dagelijks leven van
de twee oude broeders. Met of zonder die in de keldergrond verborgen schatten was
het toch steeds zwoegen en sjouwen, van de ochtend tot de avond. Dat kon nu eenmaal
niet anders; dat was in en met hun leven vergroeid. Al lang was Ivo over 't verlies
helemaal heen en genoot een ongekende, kommerloze rust; en ook in Guustje kwam
eindelijk de zacht stillende vrede, het verlichtend gevoel van een niet meer bestaande,
grote, zware zorg.
Hij kwam in 't dorp niet meer, nooit meer, tenzij 's zondags-ochtends naar de
vroegmis. Even na de mis een borrel, in de Dobbele Arend of in d'Ope van Vrede;
even zijn pijpje aangesmakt, en weg was hij, weer naar zijn eenzaam gehucht, zonder
zelfs de straat gezien te hebben, waarin het Gemeentehuis stond. Hij kwam thuis,
gebruikte een snee spek met roggebrood, liep wat heen en weer over de boomgaard
en in de stallen; en verder bracht hij zijn dag door in de kleine herbergjes rondom
zijn deur; in de Speurgaal, in de Groene Jager, in de Graeve van Halfvasten, waar
hij, in gezelschap van de boeren uit 't omliggende, met de bol, de dobbelstenen of
de kaarten speelde.
Over 't schrikwekkend geval - de nachtelijke aanranding - werd zo goed als niet
meer gesproken. En, wás er soms nog een die erover begon, dan haalde Guustje
minachtend zijn schouders op, blies een gulpje rook uit, spuugde van zich af,
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beweerde dat het niet de moeite waard was om er nog over te denken, aangezien er
feitelijk maar een bagatel gestolen was. En Ivo wilde er nog veel minder over horen;
die wierp het helemaal van zich af; die antwoordde niet eens meer; maar van de
schrik was hem een eigenaardig manuaal bijgebleven: zodra er in zijn
tegenwoordigheid op werd gezinspeeld, zetten zijn ogen zich angstig starend uit en
grepen zijn bevende handen machinaal naar zijn keel, alsof hij daar opeens weer
scherpe pijn of benauwende knelling voelde. Verder ging hij, evenals vroeger iedere
week met zijn produkten naar de markt; en, als hij er toevallig een der Fniezes zag,
deed hij maar net of hij ze niet zag, wat dan ook al spoedig voor gevolg had, dat de
Fniezes hem niet eens meer aankeken.
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VI
En zo verliepen maanden, jaren, en werden zij, langzamerhand, twee oude, afgeleefde
mensen...
Guustje niet zo dadelijk: die was ook heel wat jonger en fleurde nog een poosje,
als in een schemerbloei van najeugd op; maar Ivo werd een sukkel, die weldra niet
verder meer zou kunnen. De dwarse groevestreep van de jarenlang gebruikte
kruiwagendraagriem werd als een diepe, harde voor in zijn harde, kromme rug en
scheefzakkende linkerschouder, zijn schrale benen zwikten door, zijn knieën knikten,
zijn handen beefden, zijn adem hijgde reutelend bij de minste inspanning. Het kostte
hem moeite om Duc alleen aan te spannen, die, ook al oud en stram geworden, nu
op allebei zijn achterpoten als van koorts en koude sidderde wanneer hij voor de
kruiwagen gefloten werd; en onderweg moesten zij telkens rusten: Ivo bleek en
amechtig, met handsteunend hoofd op een van de draagbomen ineengezakt; Duc plat
ten gronde vóór het wiel in 't zand gestrekt, wild hijgend met lang-uitflappende tong
en halfgesloten ogen; telkens even ophoudend en angstig flankenjagend, om dadelijk
weer te beginnen: de ogen toe, de bek wijdopen, de droge, roze tong tussen de
afgesleten, gele tanden in overijlend hijgen heen en weer bewogen.
Het ging niet meer. Zelfs het minder zware huiswerk ging niet meer. Op zijn beurt
nu, moest Guustje haast alles alleen verrichten en daar kreeg hij spoedig genoeg van.
Er zou toch eindelijk vreemde hulp op 't boerderijtje moeten komen.
Ivo zuchtte, maar voelde ook wel, dat het niet anders meer kon.
- Ne knecht? vroeg hij, gedwee maar ongelukkig.
- Nie, zei Guustje, - 'n meissen, 'k wete van iene.
Ivo hoofdknikte, suffig, gelaten.
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De meid, die Guustje bedoelde, was een van de dochters uit de Graeve van Halfvasten,
een der herbergjes van het gehucht, waar hij nu geregeld elke zondag kwam. Zij zelf
had Guustje op 't idee gebracht, door hem eens lachend te zeggen:
- Es da nou 'n leven, lijk of ge gulder hèt, veur zulke rijke meinschen! Wilt-e giene
knecht, huurt ulder te minsten 'n meissen, die ulderen boel 'n beetsen oppast.
Guustje was daar niet dadelijk op ingegaan, maar die woorden waren in zijn brein
blijven nawerken, hadden er zich weldra tot een verlangd denkbeeld vastgezet.
- Wilt-e gij bij ons meissen kome zijn? vroeg hij haar eens, vlakaf.
- Joa joajek! antwoordde ze dadelijk, zonder aarzelen.
- Joa moar, mient ge 't?
- Ha 'k mien 't van eigen1, verzekerde de meid krachtdadig. En vanaf dat ogenblik
was het bij Guustje vast besloten. Hij wachtte maar op een gunstige gelegenheid. 't
Gesprek met Ivo gaf er onmiddellijk aanleiding toe.
Hij ging naar de Graeve van Halfvasten, sprak met de ouders, sprak met de deerne,
kreeg nog eens dadelijk haar jawoord, sloeg akkoord over de huur, en twee dagen
later kwam ze met pak en zak op het verweerde en vervallen boerderijtje van de twee
oude vrekken aan.

1

Zeer zeker.
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VII
Zij heette Péélzie Verplaetse en was vijfendertig jaar oud. Zij had een lichaam als
een plank, met platte borst en platte rug, maar met een bijna puntrond papbuikje, en
haar gezicht, kersrood en beenderig, had lichtblauwe ogen, die aldoor levendig en
vriendelijk lachten, en een vooruitstekende mond met sterk vooruitspringende
voortanden, die daar stonden als een kleine, witte hark, onder de te korte, opkrullende
bovenlip. Haar werd als slaapplaats aangewezen het voutekamertje boven de kelder,
en dadelijk begon ze, werkend als een paard, de onnoemelijke rommel van de twee
oude vrijers op te ruimen.
Dat duurde weken, vóór er frisse klaarte in kwam. Maar eindelijk was 't in orde
en de twee kerels herkenden hun boerderijtje niet meer. De jarenlang vergronde
tegelvloer lag blinkend rood, de muren waren fris gewassen en gekalkt, het koper
glom, en Ivo zowel als Guustje hadden nette kleren aan, sokken zonder gaten, een
broek zonder scheuren en een jas of kiel waar geen lappen meer van andere kleur op
stonden vastgenaaid. Zij aten menseneten, dronken uit glazen of koppen in plaats
van uit gebarsten kannen, en 's zondags mochten zij gezien zijn naast hun buren en
konden zij op het gehucht verschijnen zonder door de bengels nagejouwd te worden,
wat vroeger wel een enkele maal gebeurde.
Ivo was reeds te suf geworden en ook te veel in zijn vroeger sjouwleven vergroeid
om dat alles naar waarde te schatten, maar het tien jaar jonger Guustje genoot er
innig van. Hij ging veel minder uit dan eertijds, zelfs 's zondags niet. Wat er nu nog
in de buurt gebeurde kon hem weinig schelen en voor de Fniezes was hij totaal
onverschillig geworden: zelfs toen hij hoorde dat Sies Fnieze zich een tweede paard
gekocht had en dat Mietje openlijk het lief geworden was van
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de ontvanger [het werd alom, als een ongehoord schandaal verteld] bleef hij volkomen
onbewogen. Guustje had eensklaps zijn geluk en vrede binnenshuis gevonden en,
wat daarbuiten lag, ging hem niet meer aan.
Nu Ivo zich haast niet meer kon bewegen, was het Guustje, die, eenmaal per week,
met de produkten van de boerderij ter markt ging. Doch ook Guustje vond dat heen
en weer gesjouw met hond en kruiwagen weldra te lastig, en hij beraadslaagde met
Péélzie, als met een huisvrouw, of er soms niet wat anders op te vinden was.
- Loat mij goan, zei Péélzie, dadelijk dienstvaardig; en zij ging werkelijk, niet eens
met hond en kruiwagen, maar te voet en overladen, met twee zware manden aan de
armen.
- 't Es toch spijtig, zei ze, vuurrood en buiten adem, maar toch blijmoedig
thuiskomend, - da g' ulder gien peirdsjen en nen tieprie1 'n keupt; dat 'n kost bijkans
niemendalle en ge zoedt er toch zeuveel dienst van hên! Ge 'n moet gulder toch zeker
nie onderdoen veur die Fniezes, die nou al twie peirden hêwen!
Dat was een priem recht in Guustjes hart. Scherp voelde hij even weer al het akelige
van de diefstal en van de nachtelijke aanranding. Zijn gekrenkt trotsgevoel was 't
enige dat hem nog lijden deed. Hij keek naar Ivo, die bij 't haardvuur zat te bibberen,
als om op zijn broeders gezicht de indruk van Péélzies woorden waar te nemen; maar
Ivo reageerde er zelfs niet op, en Guustje ging even met gefronste wenkbrauwen op
de boomgaard lopen, om over de kwestie na te denken. Er werd vooreerst niet meer
over gesproken, maar enkele dagen later kwam de baas uit de Graeve van Halfvasten,
Péélzies vader, Guustje vertellen dat er toch zulk een énig-prachtige gelegenheid
was in de buurt, om, bijna voor niemendal, een paardje en een ‘tieprie’ te kopen; en,
nog vóór de week ten eind liep, waren de ‘tieprie’ en het paardje Guustjes eigendom
geworden.
Wat 'n emotie, toen dat span voor de eerste maal op het hoevetje kwam! Péélzie
stond met al haar tanden bloot op de
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drempel te glimlachen, Guustje zat in 't rijtuig, trots als een pauw, en Ivo, die wel
iets van de koop gehoord, maar er niets of weinig van begrepen had, kwam met
ontstelde ogen uit zijn hoek gesukkeld en keek door 't raampje naar de wondere
verschijning, als een klein kind dat voor 't eerst de wilde beesten in een dierentuin
aanschouwt.
- Och Hiere, wa ès dat? Och Hiere, wa ès dat? stotterde hij.
- Da es ons peird en onzen tieprie, boas Van Heule; ge zil nou euk nog ne kier
keunen uitrijen! riep Péélzie opgetogen.
- Och Hiere toch! Och Hiere toch! stotterde opnieuw, angstogend, de oude boer,
En zijn bibberende hand greep even naar zijn keel, als voelde hij daar weer de scherpe
en wrede knelling van de nachtelijke aanranding.
Daar buiten, vóór het hek, op de landweg, bij de buren, kwamen de mensen vol
opgewekte nieuwsgierigheid kijken. De rijke beesten Van Heule, die een paard en
‘tieprie’ kochten, was dat de omgekeerde wereld niet! Seerfien, Dééfiel, Soarel,
Celestien met zijn witte os en Angelus met zijn kruiwagen; en ook de vrouwtjes:
Siednie, Eemlie, Roozlie, Falderie, Emerance en Kathelijntsjen, allen kwamen
ongelovig aangelopen, en Leo, de overbuurman, die met twee emmers van zijn
woonhuis naar de stal ging, bleef midden op zijn boomgaard staan, stom en gapend
van verbazing, roerloos als een daar in de grond geplante vogelschrik. De bengels
uit 't gehucht die naar de school toe gingen drongen even om 't gesloten hek en stoven
dan wild buitelend door elkaar, in uitgelaten joelpret gillend:
- De rijke biesten Van Heule hên ulder 'n peird en nen tieprie gekocht!
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VIII
De eerste paar maal ging Guustje alleen met de tieprie ter markt. Toen vroeg hem
Péélzie of ze eens mee mocht om een en ander voor zichzelf in het stadje te kopen.
Dat kon Guustje natuurlijk niet weigeren: en op een ochtend vertrokken zij samen,
Guustje mennend, Péélzie met de botermand en met de eiermand tussen haar benen.
Ivo, die de laatste tijd niet best was, voelde zich die dag wat beter en maakte geen
bezwaar om enkele uren thuis alleen te blijven. Het weer was mooi: helder, vriezend,
windstil, met een prachtig opkomende, oranje zon, over blauwnevelige verten. Het
had 's nachts gerijpt en heel het veld lag wit als onder een dun laagje sneeuw, terwijl
de bomenkruinen overal met glinsterende zilverpruiken stonden. De grote boerderijen
waren stil-verwazigd in hun eenzaamheid, de korenschelven droomden op over de
golvende landouwen, de naaktgekruiste wieken van de onbewogen molen verijlden
in de ether; en hier en daar blonken levendig de kleingeruite raampjes van de verre
huisjes in het ochtendgloren, alsof zich speelse kinderen ergens vermaakten met de
tintelende zonnestralen in wemelende spiegeltjes te doen weerkaatsen.
- Da es ne kier scheun weer, e-woar? jubelde Péélzie, haar tandenharkje in een
verrukte glimlach ontblotend.
- Joa 't, zei Guustje, - moar toch kêwd.
Zij lachte om die kouwelijkheid.
Hè-je nou gien woarm bloed mier in ou oaders? spotte zij. Het paardje draafde
lustig, door de frisse lucht geprikkeld. Het was een staalgrijs hitje, een ‘rattestaart’
met spitse oortjes, een ondeugend vlug ding, dat de aardkluiten onder zijn hoeven
deed opstuiven. Guustje moest het voortdurend intomen. 't Was in staat om er vandoor
te hollen. De weg was
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vol met boeren en boerinnen, die insgelijks ter markt trokken en Guustje had bekijks
naast Péélzie in de tieprie: de mensen staken de hoofden samen, fluisterden en lachten,
en Guustje, die 't best merkte, wist niet precies of hij wel trots dan boos moest zijn
over die opvallende nieuwsgierigheid.
Toen zag hij plotseling, vlak vóór zich heen, in een bocht van de weg, de kar van
Sies Fnieze!
- Nondedzju! vloekte Guustje.
- Wa kan ou da schillen, zei Péélzie; - rijdt hem veurbij.
Guustje aarzelde. Het gaf hem een vreemde, vervelende emotie. Naast Sies, die
mende, zat Mietje, heel mooi gekleed, met een katte1 om haar hals en een grote zwarte
hoed met blauwe veren; en dieper in de kar, de rug naar de anderen gekeerd, de benen
bengelend en schommelend over de achterplank, lag Fielemon, Sies Fniezes zoon,
half achterover tegen een stapel kisten en balen uitgestrekt. Fielemon had Guustje
dadelijk herkend, en een soort van spotlach zweefde op zijn gezicht, terwijl zijn
bengelende en schommelende benen schenen mee te spotten en te lachen. Hij zei
iets tot zijn vader en tot Mietje, die even omkeken, en insgelijks lachten.
Guustje voelde zich een kleur krijgen en nijdig worden. Hij begreep wel dat ze
lachten omdat hij zo met Péélzie uitreed en in de grond verveelde 't hem ook en
wenste hij dat ze maar niet naast hem in de tieprie had gezeten. Doch de nijd werd
sterker dan de schaamte, hij gaf de hit een paar zweepslagen, en rakelings stoof de
tieprie voorbij de kar, terwijl Sies Fnieze, onverhoeds verrast, even last had met zijn
schichtig zijlings wegspringend paard. Guustje triomfeerde. Een lach van leedvermaak
grijnsde op zijn zuur gelaat. En Péélzie juichte, trots omdat ze dat ‘slecht volk’
voorbijgerend waren.
- Moar past op! waarschuwde zij, zich even omkerend: - ze komen achter!
Guustje keek om en zag Sies Fniezes klappende zweep boven de rug van het paard
zwaaien. Blijkbaar probeerde hij hen in
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te halen. Maar 't zou niet lukken: om den duvel niet! Op zijn beurt gaf Guustje 't hitje
nog wat ‘haver uit de mouw’, en de twee spannen vlogen, als in een wedren, elkander
achterna. De mensen gingen ijlings uit de weg, de hoeven dreunden, de aardkluiten
stoven. De tieprie danste en schokte, de boter en de eieren schudden bedenkelijk
door elkaar, en Péélzie hield de beide handen aan haar zwarte muts met groene linten.
Haar tandenharkje lachte, haar kersrode wangen gloeiden, de scherpe luchtstroom
deed het water in haar ogen komen; maar eindelijk hadden ze 't gewonnen, zij kwamen
't eerst in 't stadje aan, en Guustje, nog eens omkijkend, smaakte 't zoet-strelend
wraakgenoegen Sies Fnieze wel honderd meter achter hem nog te zien zweepklappen
en zwoegen, vruchteloos op en neer schokkend met Mietje en met Fielemon in zijn
zwaar hossende kar.
Na de markt, toen de boter en de eieren verkocht waren, vroeg Péélzie of hij even
met haar meeliep, om haar inkopen te doen. Guustje had eigenlijk liefst nog wat
rondgekuierd, hier of daar een borreltje gedronken, wat gepraat, doch hij liet zich
overhalen toch maar even met haar mee te gaan, tot aan de Diligentie van Rijsel zei
hij, waar het paardje uitgespannen was.
Slenterend liepen zij tussen de dubbele rij winkeltenten en kramen, Péélzie met
haar beide lege manden aan de arm, Guustje de handen in zijn broekzakken, een
pijpje in de mond. Het was er druk van langzaam heen en weer kuierende boeren en
boerinnen, de schelkleurige uitstallingen hadden veel bekijks en de venters
schreeuwden luid achter toonbanken, wuivend met lappen, opdringerig hun waren
aanbevelend, lachend, schertsend, spottend, en ook wel even scheldend, al naar gelang
van het humeur van de klanten waar zij mee te doen hadden. Tussen twee kramen
stond, hoog op een stoel, een liedjeszanger, door een gapende menigte omringd. Met
een roede wees hij naar een groot plakkaat, waarop, in een barbaarse schildering,
stond afgebeeld De wrede moord van Wannegem; en daarvan zong hij met een hese
huilstem, terwijl zijn vrouw, nevens de stoel, waar zij de liedjes voor vijf cent
verkocht, krijserig meekermde.
Péélzie wilde zich een nieuwe wintermantel en een paar rijg-
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laarzen aanschaffen. Zij stond vóór een van de grote kramen waar van alles werd
verkocht, en de, venter, haar de maat genomen hebbend, hing het kledingstuk over
haar schouders.
- Goed, 'k goa te binst ne kier noar 't peird goan kijken, zei Guustje.
- Wacht 'n beetsen, kijkt iest ne kier noar mij! lachte Péélzie.
Guustje grinnikte en bleef staan.
De man streek met zijn hand de plooien weg, trok aan de onderrand, trok aan de
mouwen, maakte de knopen dicht. Het was een pracht van een mantel, zei hij, zulk
mooi, zwart goed, en zo keurig gestikt met zwarte passementerie, die er, in eindeloze
draaiingen en kronkels, langs voren, langs achter, om de hals en om de mouwen, als
een onontwarbaar kluwen van dof-donkere pieren overheen liep. Hij ging op een
afstand staan om Péélzie te bewonderen, bewerend dat er in de ganse stad, en in nog
wel tien steden daarbij, geen mooiere mantel te bekijken was.
- Hij zit op de bust1 wat te wijd en op den buik wat te neiwe, meende Péélzie met
haar dikke, rooie vingers aan het goed trekkend.
De man glimlachte.
- Da zal wel goed komen, madammeke, ge moet 'n beetsen ouën tijd afwachten.
Hier wat in en doar wat uit, e-woar? schertste hij; en wees betekenisvol naar platte
borst en puntig buikje.
Péélzie begreep eerst niet. Maar Guustje proestte 't uit en toen kreeg zij een vurige
kleur.
- Ha, ge... ge... mient... stotterde zij. En plots barstte zij ook proestlachend uit: Nie, man, ge zij mis, zille, da blijft lijk of 't es.
- Serieus, madammeke? zei hij verwonderd, met glimlachend, scheef gebogen
hoofd. - Allons, tant mieux, n'est-ce pas? lijk of de Fransman zegt. Weet-e watte,
madammeke: we zillen hem hier 'n beetsen inpakken en hem doar 'n beetsen uitleggen,
en hij zal zitten lijk gegoten. Es 't nie woar,
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meniere? vroeg hij, zich tot Guustje wendend.
Guustje grinnikte, zonder te antwoorden.
- Wat dijnkt ou? vroeg Péélzie twijfelend.
Guustje haalde zijn pijp uit de mond, spuugde wijd van zich af, antwoordde
eindelijk:
- Ha, 't es het wel meugelijk, 'k 'n hè 'k doar nie veel verstand van.
- Lijk gegoten, zal hij zitten, lijk gegoten of gien geld! sprak boud en krachtdadig
de man.
- 't 'n Es toch gien gegote goed, e-woar? riep Péélzie eensklaps achterdochtig
wordend door het steeds horen herhalen van dat woord.
- Hoe wilt-e zeggen, madammeke? vroeg de man terstond heel ernstig.
- Dat 't gien gegote goed 'n es, van afval te goare gewirkt en tons gegoten, lichtte
Péélzie in benauwdheid haar gewaagde onderstelling toe.
- Die soorte van goed 'n ken ik nie, madammeke, zei de man zeer waardig, bijna
uit de hoogte.
Péélzie was gerustgesteld.
- Hoevele moet hij kosten? vroeg ze.
- Vijf en tsjestig fran, madammeke, zei de man.
't Was of Péélzie plotseling een stuip kreeg.
- Zij-je zot, meins! gilde zij; en deed of ze wou vluchten.
- Vijf en tsjestig fran, madammeke, vijf en tsjestig fran, en giene eens minder,
herhaalde kalm de man, zonder zich in 't minst om Péélzies beledigende uitroeping
te ergeren. - Neemt g'hem, madammeke, of moe 'k hem weer uitdoen! En hij kwam
alvast naar haar toe, met opgeheven handen.
Eensklaps had Guustje een hevige emotie. Op drie passen afstand van hem, aan 't
zelfde kraam waar Péélzie haar mantel kocht, stond Mietje Fnieze, door meneer Fitór,
de ontvanger van hun dorp, vergezeld. 't Was dan tóch waar, wat alom werd verteld,
dat meneer Fitór met Mietje vrijde! Hoe durfde hij, en zo in 't publiek, waar iedereen
hem zien kon! Mietje, trouwens, deed zeer voornaam en uit de hoogte, hield zich,
alsof ze Guustje en Péélzie helemaal niet kende. Zij wachtte even tot de man met
Péélzie klaar zou zijn; maar de man liet Péélzie in de steek en kwam naar meneer
Fitór
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en Mietje toegelopen, en dadelijk hadden ze 't daar, in halfluide toon, over een ‘katte’:
het bont, dat Mietje om de hals droeg en tegen een mooier wenste in te ruilen.
- Joa moar, hoe zit dat? riep Guustje vertoornd. - Goa-je ons hier loate stoan!
- Direct, mijne vriend, direct! riep de venter, steeds met Mietjes ‘katte’ bezig. Hij
liet zijn twee voorname klanten even los, kwam weer bij Péélzie, vroeg haar, in haast:
- Hawèl, madammeke, hoe zit het? Neemt g'hem, of neemt g'hem niet?
- O, 't es véél te diere! riep Péélzie, die wou beginnen af te pingelen.
- 't Es goed, ze neemt hem, zei eensklaps Guustje, die Mietjes spotblik naar hen
toe gericht voelde.
- Ha joa moar, 'k 'n kán ik niet; 'k 'n hè ik zeuveel geld niet! bromde Péélzie.
- 'k Hè d'r ik zeuveel te mier! pochte Guustje. En, fier, als een vorst, tot de venter:
- Ze zoe euk nog moeten 'n ‘katte’ hèn. Hèt ge 'n scheune ‘katte’ veur heur?
- Mijne vriend, juichte de man vertrouwelijk, met een zijblik naar meneer Fitór
en Mietje, die nu bezig waren met een nieuwe ‘katte’ te bevoelen, - os ge 'n menuutse
wil wachten, ge goat de scheunste occoasie van de weireld hên. Die ieffreiwe, doar,
wilt heur katte verwisselen tegen 'n scheundere en ge zil ze veur nen appel en 'n ei
keune krijgen.
- 'k 'n Moe 's anders afval nie hên! riep Guustje luid genoeg dat meneer Fitór en
Mietje 't konden horen. En, met uitdagende opdringerigheid, kwam hij vlak naast
hen staan en kocht Péélzie de mooiste en de duurste ‘katte’ van het ganse kraam.
De venter jubelde, nam haast geen notitie meer van Mietje en meneer Fitór, die
nu op hun beurt met pruttelig gezicht stonden te wachten. Vooral meneer Fitór werd
ongeduldig. Zijn dik gezicht zwol toornig-rood op en zijn onderlip beefde. Hij keek
met onverholen woedeblikken naar Péélzie en naar Guustje.
- Hè-je doar hoast gedoan? riep hij, brutaal, de venter toe.
- Direct, mijne vriend, direct! antwoordde de man, evenals
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hij met Péélzie en Guustje gedaan had. - 'k Zal ou ne kier wa loate zien, 't scheunste
da 'k in mijne winkel hè, 't scheunste dat in heul de stad te vinden es, dernière mode
de Paris! juichte en jubelde hij, grappenmakend om 't geduld er in te houden.
Haastig trok hij Péélzie de mantel uit, sprak met haar af, dat hij om elf uur, kant
en klaar, naar maat, voor haar gereed zou zijn, en vloog toen weer naar Mietje en
meneer Fitór, in opgewonden tempo schertsend:
- Ach, mijne vriend, en mademezèl, verexcuseert, ne meins moe wat doen om zijn
breudsje te verdienen! Kijk ne kier hier, meniere, en mademezèl, wa zegt-e van déés
katte? Es dat de scheunste, fijnste katte niet, die ge nog oeit van ulder leven gezien
hèt?
Uitdagend-triomfant was Guustje met Péélzie reeds verdwenen. Zijn zieke oogjes
flikkerden van leedvermaak; zijn zurig mondje grinniklachte. Zij bleven nog een
poosje luisteren naar de liedjesman, die voor de vijftigste maal, met zijn tragisch
hese stem, waarbij de vrouw schril neuskrijsend inviel, de schrikkelijke moord
afdreunde:
Ach, vrienden, welke wrede daad
Is er te Wannegem geschied!
De minnaar sloeg zijn lief al met de plaat
En zucht nu in 't cachot vol van verdriet.

en toen ging Guustje even het paardje bekijken in de Diligentie van Rijsel, terwijl
Péélzie, verder, in de drukte, tussen de kramen, doorliep, om haar rijglaarzen te
kopen.
Zij hadden gerekend nog tegen 't middaguur op het gehucht terug te kunnen zijn,
maar, toen zij, even na elf, volgens afspraak, weer aan het kraam kwamen, jammerde
de venter dat hij bedrogen was uitgevallen: er was meer aan de mantel te veranderen
dan hij wel dacht, en hij wilde 't vooral goed gedaan hebben, zodat het nog wel een
uurtje langer zou duren dan hij gezeid had. De beste kleermaker van heel de stad was
er mee bezig, 't zou prachtig worden, maar madammeke mocht nu niet ongeduldig
zijn; andere klanten werden
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ook niet ongeduldig; die meneer en die mademezèl van daar straks had hij insgelijks
moeten uitstellen, omdat er ook iets aan de ‘katte’ moest veranderd worden; maar
die kon het niet schelen, zei ondeugend knipogend de man: die waren alvast samen
hun geduld gaan oefenen in de Descente des Voyageurs, 't beste hotel van de plaats,
waar zij zeker lekkertjes zouden dineren.
Guustjes ogen flikkerden, als van olijke pret. Hij had in de Diligentie van Rijsel
een paar borreltjes gedronken en voelde zich helemaal opgewekt en vrolijk gestemd.
Hij haalde Péélzie uit het gedrang en zei:
- Weet-e watte: we moeten wij toch zeker veur da slech volk nie onderdoen; we
zillen euk in den Dezandevoazeur goan eten.
- O! En Ivo, die thuis op ons zal zitte wachten! schrikte Péélzie.
- Tuttuttut, d'r es eten genoeg in huis; hij 'n moe moar goan en pakken, meende
Guustje.
Er viel niet aan te redeneren: Guustje, in triomfstemming, was nu eenmaal vast
besloten groots te doen, die dag; en hij trok Péélzie mee naar de Descente des
Voyageurs, het welbekend hotel vlak tegenover 't spoorwegstation.
- Joa moar, serieus, Guust, 'k 'n durve doar nie binnen, aarzelde Péélzie, toen ze
voor de stoep stond.
- Ik wel, zei Guustje, en stapte maar ongegeneerd de treden op.
Péélzie volgde hem.
- Es 't veur 't eten, menier en medám? kwam hun een juffrouw in de gang tegemoet.
- Joa 't, antwoordde Guustje.
- Os 't ulder blieft, menier en medám, zei de juffrouw, een matglazen deur
openduwend.
Guustje en Péélzie traden binnen.
Zij zagen, in de ruime zaal, twee lange, gedekte tafels, waar hier en daar slechts
enkele mensen aanzaten, die even naar hen opkeken. Péélzie was zeer ontdaan; 't
was of ze in een paleiszaal binnen kwam. - O, jongens toch? fluisterde ze, beschaamd
vóór zich heen kijkend. Maar Guustje, zeer op zijn gemak, ging naar een hoekje bij
de kachel, waar gezellig-
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vrije ruimte was, koos er hun plaatsen uit, en zij zetten zich. De juffrouw had hen
kalmpjes gevolgd.
- Neemt-e den diner, meniere, of es 't à la carte? vroeg zij. Wát ze vroeg was niet
gans duidelijk voor Guustje. Enigszins bedremmeld keek hij de juffrouw aan, die
een flinke, knappe meid was, met zorgvuldig gekapt haar en weelderig corset-buste,
en hij zei:
- We zoên wa willen eten, ieffreiwe.
- Ge keunt den diner hên, hij es zjuust geried, herhaalde 't meisje; - of hè-je
meschien liever 'n buufstik?
- Wat dijnkt ou? keerde Guustje zich tot Péélzie.
- O, al lijk of ge wilt, zei Péélzie gegeneerd vóór zich heen starend en haar rode
werkhanden als beschaamd onder tafel verbergend.
- Den diner es hiel fijn, van doage, glimlachte 't meisje aanmoedigend: - d'r es
soepe-mee-bollekes, terrebeit mee irdappels, rosbuuf mee beuntjes, kieken mee sloa
en 'n stik toarte als dessert.
- Goed; geef ons twie dineets, zei Guustje.
- En wa goa-je drinken: reuë wijn? witte wijn?
Opnieuw bleef Guustje even aarzelend. Eigenlijk was hij van plan om bier te
bestellen. Wijn leek hem wel zéér luxueus. Maar die mooie, knappe meid imponeerde
hem danig en hij merkte ook dat aan de andere tafel meestal wijn gedronken werd.
Nogmaals wendde hij zich tot Péélzie en vroeg haar wat zij verkoos.
- O, al lijk of ge gij wilt, herhaalde Péélzie.
- Witten, geef ons 'n flassche witten, ieffreiwe, besloot eindelijk Guustje.
Het meisje haastte zich weg, flink, met fikse buste en fluks in haar bewegingen;
en Guustje, even pozend in de zaal rondkijkend, ontwaarde eerst nu meneer Fitór en
Mietje Fnieze, in de hoek vlak tegenover hem, gezellig naast elkander, aan de
overzijde van de kachel.
- Zie-je ze doar zitten? fluisterde hij, Péélzie tegen de elleboog stotend.
Meneer Fitór en Mietje wisselden een koele blik met Guustje en met Péélzie, en
toen zei Mietje iets op fluistertoon tegen meneer Fitór, waarbij zij beiden heimelijk
en spotachtig
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glimlachten. Guustje zag het en het beet hem even als een scherp venijn in 't hart.
Zijn lipjes bibberden en zijn leepoogjes fonkelden, nijdig, als wou hij gaan schelden.
Hij gluurde gluiperig naar hun tafel toe en merkte dat zij rode wijn dronken. Gelukkig
maar dat hij ook wijn besteld had en dus niet voor hen zou onderdoen.
Trouwens, de soepe-mee-bollekes bracht al dadelijk gewenste afleiding. Zij kregen
elk een flink-vol bord, Péélzie met zeven bollekes, Guustje met slechts vijf bollekes.
- Toe, pak gij 't mijne, fluisterde Péélzie, hem onderdanig háár bord toeschuivend,
zodra het meisje hun de rug toegekeerd had.
- Tuttuttut, 'k hè bollekes genoeg, beweerde Guustje. Maar zij drong aan en schepte
hem eindelijk drie bollekes van haar eigen bord in 't zijne over.
- Smoakt het? glunderde hij, schuin over zijn lepel opkijkend.
- Joa 't, zille, antwoordde zij slurpend en zij keek hem even aan met
stralend-jubelende ogen, terwijl een brede glimlach van genot haar tandenharkje tot
boven het kersrode tandvlees ontblootte.
Het meisje bracht de wijn en zij dronken elk een vol glas, nadat zij met een ‘santus’
aangeklonken hadden.
- 'k Begin al woarm te krijgen, zei Péélzie, haar ‘katte’ loshakend. Guustje werkte
even onder het tafelkleed aan zijnbroekband om plaats te maken.
Toen kwam de eerste schotel: de ‘terrebeit’. De witte vis lag onder een dikke gele
saus begraven, en zij wisten in 't geheel niet wat zij aten, maar vonden 't heerlijk.
- Goddéke, da es goeie kost! juichte Péélzie. En eensklaps begon ze hardop te
lachen, zonder te weten waarom.
- O, gie dwoazekerte! grinnikte Guustje, ook lachend. En hij schonk de glazen
nog eens vol.
Nieuwe gasten kwamen binnen: gehaaste Fransen, die de trein moesten halen. Er
ontstond even enig rumoer in de eetzaal. Aan de tafel tegenover de hunne, tikte
meneer Fitór met het mes tegen zijn ledig glas. Het dienstmeisje kwam naar hem
toe, hij vroeg haar iets en dadelijk bracht zij hem een soort van plat boekje met harde
kaft, waarin hij eventjes
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met sterk geboeide aandacht las. Het leek wel of hij van iets heel gewichtigs en zelfs
enigszins bezwarends kennis nam. Zijn wenkbrauwen stonden gefronst en zijn rooie,
opgezwollen kop glom van de inspanning. Eindelijk wees hij naar iets, met een vinger
die beefde, en 't meisje knikte dadelijk goedkeurend en liep weg met het boekje, dat
ze toeklakte en op een tafel lei. Het ogenblik daarna kwam ze terug met twee smalle,
hoge glazen en een grote, dikke fles, waarvan de kurk onder een zilver-glimmende
kap verborgen zat. Zij knipte enkele touwtjes door, wrong aan de kurk, die zacht in
haar hand knalde en liet de glazen vollopen met een rokend wit schuim.
- Wa goan ze nou drijnken? vroeg Péélzie fluisterend.
- Sampoande, zei Guustje, met venijnig-afgunstige blik.
- O, da es gemien, slecht volk! bromde Péélzie.
- Da es hoerevolk, e-woar; hoeren- en dievenvolk, nijdigde Guustje.
Hij vulde nog eens hun eigen glazen, vermaande Péélzie tot drinken, dronk het
zijne leeg, schonk het restant van de fles erin uit. Het meisje bracht hun de ‘rosbuuf
mee beuntsjes’.
Maar 't leek of Guustjes pretstemming ineens vervlogen was. Hij keek aldoor met
loense blikken naar de andere tafel, waar meneer Fitór en Mietje het nu dol-gezellig
hadden: Mietje zacht blozend, met stralende ogen en vlezige zoenlippen die lachten;
meneer Fitór één en al vurige verliefde-righeid, dicht tegen Mietje aangedrongen,
als 't ware gulzig van haar ganse wezen smullend. Elk ogenblik tikte hij zijn glas
tegen het hare aan en zijn kop glom en zwol als om te barsten, terwijl hij maar niet
ophield zich met drank te laven.
- Ha, dat es toch schandoalig veur nen ontvanger, azeu in 't publiek mee zuk 'n
slecht volk! Es-ie-hij nie beschoamd! zei Péélzie verontwaardigd.
- 't Schijnt dat er hij goa mee treiwen, schimpte Guustje.
Maar 't was gedwongen spotternij. Guustje voelde zich scherp geprikkeld, een
vlijmende jaloezie beet hem in 't hart, iets dat hem zinnelijk ophitste en kwelde, alsof
hij een ander zag profiteren van een genot, dat hij zorgvuldig en ten koste van zeer
grote opofferingen voor zichzelf bestemd had. Hij werd gejaagd, zat rusteloos te
draaien op zijn stoel, en eens-
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klaps tikte hij tegen zijn glas, zoals daar straks meneer Fitór gedaan had, en, tot het
meisje, dat dadelijk naar hem kwam toegelopen:
- Ieffreiwe, geef mij euk ne kier da boeksken, dat doar op de toafel ligt.
Het meisje bracht hem de wijnkaart.
Guustje bladerde, staarde, scheen niet te vinden wat hij
zocht.
- Wa zoedt-e willen hên? vroeg 't meisje.
- Sampoande, zei Guustje.
- Hier, zei 't meisje, een blaadje omkerend.
- Hoevele kost den dienen die ze doar drijnken? vroeg Guustje fluisterend, naar
de andere tafel wijzend.
- Zeven fran de flassche.
- Es er gienen dierderen?
- Toet, den dezen, twoalf fran.
- Es hij euk mee zelver van boven op 't stopsel?
- Nien nien hij; den besten es mee geiwd.
- Goed, brijngt ons 'n flassche mee geiwd, zei Guustje.
- Ha moar, boas toch, wa peist-e gij! riep Péélzie haast verschrikt toen 't meisje
weg was.
- Da 'k het zeu wel kan betoalen of 'n ander, en meschien nog beter euk! pochte
Guustje, die eensklaps weer opgelucht en prettig was geworden.
't Verschijnen van de dure fles was een triomf voor Guustje. Meneer Fitór en
Mietje zagen duidelijk de vergulde kurk en konden hun afgunstige verbazing niet
verbergen. Ook de overige gasten keken met verwondering op en de baas van 't hotel
verscheen een ogenblik op de drempel en groette glimlachend in de richting van
Péélzie en Guustje. Het meisje ontkurkte met een knal, die luider galmde als de
andere fles en het rokend wit schuim vloeide in mooiere en grotere glazen. Zij spoedde
zich weer weg, ging de kip halen.
Eerst tegen vier uur - 't begon reeds te schemeren - kwamen Guustje en Péélzie uit
de Desandevoazeur. Guustje, met een grote sigaar in de mond, strompelde de
stoeptreden af en 't scheelde weinig of hij plofte in de goot neer; en Péélzie, vuurrood,
schaterlachte aan één stuk door, als van dol-uitge-
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laten pret.
- Kijk ne kier noar mijn betienen; wa zegt-e wel van mijn scheune betienen?
proestte zij 't uit, midden in de straat met opgetilde rokken stilhoudend om naar de
glimmende punten van haar nieuwe laarzen te kijken.
- Ieste klasse; g'hoalt er ier af! En 't gien dat er boven zit mag euk bekeken worden!
schaterde Guustje, met schitterende fretoogjes naar Péélzies benen starend.
- Mijn bienen! lachte Péélzie, haar rokken nog hoger optillend. - O, gien deugniet,
woar dat-e gij nou nog op let.
Een rijtuig draaide om de hoek van de straat, Péélzie liet met spoed haar rokken
los en ietwat kalmer, even uitblazend in de kille frisheid van de reeds dalende
winteravond, gingen zij weer naar de markt toe.
- Hij 'n zal nie weten woar da we zeu lank blijven, meende Guustje, op de venter
doelend.
- Os hij nog moar nie wig 'n es, vreesde Péélzie.
- Ha joa hij, zeker, en zijn cenzen dan! lachte Guustje, duim en wijsvinger leuk
over elkaar bewegend.
Toch haastten zij zich. De laatste boeren en boerinnen verlieten in hun karretjes
de kleine stad, die alweer leeg en doods begon te worden, als op alle andere, gewone,
stille dagen van de week. Enkele kramen en tenten waren reeds opgevouwen en toen
Guustje en Péélzie eindelijk bij de venter kwamen, sloeg de man, die op de uitkijk
stond, de armen in de hoogte, als had hij niet meer gehoopt hen nog terug te zien.
- Wel wel, mijne vriend en madammeke, riep hij met komisch overdreven
ontsteltenis, - 'k miende da ge deud woart of da ge mij nie mier 'n wilde kennen!
Hawèl, hét 't gesmoakt? vroeg hij dadelijk op gans andere, opgewekte toon; en,
zonder naar 't antwoord te luisteren:
- Kijk ne kier hier, madammeke, noar ouë scheune mantel. Trek mij da ne kier
aan en zeg mij nou ne kier wat da ge doarvan peist. En 't kledingstuk wijd
openhoudend kwam hij er glimlachend mee naar Péélzie toe.
Nu zat hij werkelijk keurig. De man trok aan de slippen, trok aan de mouwen, ging
op een afstand staan, riep Guustje, die een verse sigaar had aangestoken, bij zich,
om het won-
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der te aanschouwen. 't Was keurig, keurig! Wat aan de borst te plat was leek nu
bijgevuld, wat op het puntbuikje te hoog scheen was verdwenen en stijf en
onbeweeglijk stond Péélzie daar te glunderen en te glimmen, 't gezicht vuurrood in
de gloed van de neerzijgende avondzon, de ogen stralend, het witte tandenharkje
glinsterend onder een breed-ontloken glimlach van volzaligheid. Guustje voelde zich
haast ontroerd door haar geluk, zijn leepoogjes waterden en 't sigaartje knikte tussen
zijn dunne lipjes.
- Ge zijt gelijk de scheunste blomme van Belzica! juichte de venter Péélzie toe. Azeu ne scheune mantel, mee azeu 'n scheune ‘katte’, en splinternieuwe betienen à
la mode de Paris! 't Ienigste dat er nou nog aan mankeert es den hoed; ge zoedt ou
nou nog moeten 'n scheun nieuw hoedsjen keupen, madammeke. Kijk ne kier hier,
kijk ne kier hier; en hij vloog naar zijn kraam, waaruit hij dadelijk een enorme witte
hoedendoos opdiepte.
- O nien nien, nou niet, 't es te loate; nen andere kier, riep Péélzie haast schrikkend.
- 't Es gedoan à la minute, glimlachte de man met een reuzenhoed op haar
afkomend. - Mag ik hem ou ne kier opzetten, madammeke?
Maar Péélzie vluchtte weg. Ook Guustje vond dat het te laat werd, hij betaalde de
venter, die het monsterding weer in zijn doos borg, en samen trokken zij naar de
Diligentie van Rijsel, om 't paardje aan te spannen. Péélzie bestelde een glas bier en
ging even in de reeds halfduistere gelagkamer zitten, terwijl Guustje op de
binnenplaats verdween.
Na enkele minuten stond de aangespannen tieprie voor. Guustje nam nu nog een
borreltje, stak zijn uitgedoofde sigaar weer aan en 't ogenblik daarna schommelden
zij ratelend over de hobbelkeien van de nu gans verlaten markt.
Zij waren al spoedig uit het stadje, waar reeds de lantarens werden aangestoken
en licht glom achter winkelramen. Zij sloegen bij 't kanaal rechtsom en volgden de
zandweg, tussen de dubbele rij hoge bomen.
Er was een stilte over hen gekomen. Iets ernstigs, en bijna zwaarmoedigs, na de
opwinding van de middag. De lucht was helderkoud, en 't hele westen één
kil-glanzende, oranje-
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gele eindeloosheid, die zich peilloos diep tussen de zwarte bomen in het zwarte water
van 't kanaal weerspiegelde. Alleen de verten, laag over het veld, waren grauwachtig
weggedoezeld. Hier en daar twinkelde in het verschiet een lichtje, als verloren in die
stille, koude, doodse eenzaamheid.
- 't Zal were firm vriezen van den nacht, huiverde Péélzie, haar ‘katte’ nauwer om
de hals toehalend.
- Joa joa 't, 't es nou al firm kêwd, beaamde Guustje bibberend.
Hij had geen overjas aan, zijn schrale schoudertjes rilden en zijn leepoogjes piesten.
Péélzie zag hem aan en zei meelijdend:
- 't Es veel te kêwd veur ou, boas, azeu zonder sjarpe noch kezákke. Toe, doe gij
mijn katte om ouën hals.
En zij haakte die los.
Maar Guustje wilde niet.
- Ala toe toe, zij-je nie wijs dan, pruttelde hij.
- Zet tons te minsten toch ou kroage rechte, drong Péélzie bezorgd aan. En met
haar beide handen trok zij die overeind, duwde ze zorgzaam tegen Guustjes dun
halsje dicht.
De streling van haar vrouwenhand deed hem zacht en weldadig aan. Dat was de
eerste maal in zijn leven, dat een vrouw zich om zijn gezondheid bezorgd maakte.
Hij liet haar begaan. Hij voelde ineens een warmte door zijn ganse lichaam stromen,
een gezellige, vertederende warmte. Onder de steeds donkerder wordende schaduw
van de bomen zag hij nog slechts vagelijk haar aangezicht en haar gestalte, maar hij
voelde haar gans innig warm en gezellig naast zich, als een stille weelde, die hij nog
nooit had gekend.
Een hele poos bleven zij allebei stilzwijgend. Het hitje liep zijn gelijkmatig, pittig
drafje, de hoeven dreunend op de hard wordende grond, in het ritmisch gerinkel van
de kettingen tegen het lemoen. De zwarte, regelmatig op elkaar volgende bomen
schoven als marcherende soldaten weg langsheen de oevers van 't kanaal, in welks
stil en somber water de gele westergloed nu met verdofte glans weerspiegelde. Ergens
in de verte rolde een trein aan. Men hoorde hem heel lang en duidelijk, zó duidelijk
dat hij een hele poos de stille stemming van het avondland verstoorde en overheerste,
en dat
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Péélzie, met een vage blik over de verre, grijze einder, zei tot Guustje:
- Heur ne kier noar dien trein, 't es lijk of da w'er bij woaren.
- Da es altijd as de wind in 't eusten zit en dat 't goa vriezen, antwoordde Guustje.
Maar eensklaps werd hun aandacht door iets anders in beslag genomen. Twee
gestalten, een man en een vrouw, liepen in de schemering vóór hen uit. De man hield
zijn arm om het middel van 't meisje geslagen en de beide hoofden neigden al heel
dicht naar elkaar.
- De dieë zijn euk schouw van de kêwwe, fluisterde Péélzie met een eigenaardig
lachje, terwijl zij even met haar schouder tegen die van Guustje aanstreek.
Guustje grinnikte, keek met zijn zieke frettenoogjes naar de vrijers, die, elkaar
loslatend, alvast voor de tieprie opzij gingen. En op hetzelfde ogenblik herkende hij
ze, evenals Péélzie: meneer Fitór en Mietje Fnieze!
't Gaf Guustje als 't ware een schok in de armen. Machinaal rukte hij aan de leidsels
en zweepklapte 't hitje, dat schichtig vooruitschoot. Meneer Fitór en Mietje sprongen
met een angstgebrom opzij; 't was of ze zichzelf door de klap getroffen voelden, en
de kalm marcherende soldatenbomen langs 't kanaal begonnen plotseling in stormpas
wild elkander na te hollen. De tieprie schommelde en schudde over de reeds hard
bevroren wagensporen en Guustje vloekte en bromde binnensmonds, net of 't zijn
eigen schuld niet was dat 't hitje zo'n vaart nam. Toen het eindelijk bedaarde en weer
kalm zijn gangetje ging, zei Péélzie op een zonderlinge spottoon: - Ge zie ze nog
geiren, e-woar?
Het was of Guustje door een wesp gestoken werd. 't Ging hem door merg en been
en in een plotse, zinnelijke harts-tochtsaanval riep hij:
- Ikke! ikke! En eensklaps de leidsels loslatend, knelde hij, als gek, Péélzie in zijn
beide armen en plakte zijn lippen op haar tandenharkje.
- O, gie verdeke! brabbellachte zij, gans achterover in de tieprie gedrukt.
Hij liet haar los. Met bevende handen greep hij weer de leid-
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sels. 't Was als een korte vlaag van waanzin in hem opgestormd. 't Was of hij Mietje
Fnieze in zijn armen knelde. Maar hij wou niet met Péélzie; hij moest ernstig blijven;
een beetje mocht wel, voor de aardigheid, maar verder ook niet: hij werd eensklaps
heel ernstig, bezorgd-ernstig; hij dacht aan thuis, aan Ivo, die ginds ziek en sukkelig
zat te wachten en niets begrijpen zou van hun zo lange wegblijven. - Zeuvele geef
ik erom, zei hij enkel nog als antwoord op haar vraag, en om zijn daad daardoor als
't ware te rechtvaardigen: - 't es slecht volk, sloebersvolk! bromde hij, terwijl Péélzie,
vagelijk teleurgesteld, niet op zijn woorden reageerde; en, 't hitje aanwakkerend,
sprak hij bekommerd over 't huis, en dat Ivo niet begrijpen zou wat er toch met hen
gebeurde.
In het verschiet blonken lichtjes, die zich als bibberende sterretjes in het zwart-diepe
van 't kanaal weerspiegelden. Guustje en Péélzie waren al heel spoedig in het dorp
en weer eruit; en reden zonder dralen levendig door, om nu maar zo gauw mogelijk
op de boerderij terug te zijn.
Zij spraken geen woord meer. Een stilte, als van wrok of treurnis, dreef benauwend
met hen mee. Guustjes wenkbrauwen stonden gefronst; Péélzies tandenharkje
ontblootte zich onder een vage spotgrijns in de duisternis.
Zij kwamen op het gehucht. Zij reden langs de hoeve van Celestien, waar alles
stil en donker was alsof eenieder er reeds te bed lag, en even verder, aan de overkant,
voorbij de boerderij van Leo, waar nog licht was in de stallen en waar emmers
rinkelden.
Guustje deed het hitje stapvoets gaan. Hun hek stond open en even blafte Duc, die
kettingslepend uit zijn hok kwam. Het huis was pikkedonker.
- Ivo 'n hé nog gien lucht aangesteken, zei Guustje. Maar hij schrikte toen hij
merkte, dat ook de blinden niet gesloten waren.
- Wa zit-ie hij doar te doen, allien in den donkeren! riep hij, angstig naar de zwarte
ramen starend.
Hij hield de tieprie stil en met een wipje stapte Péélzie uit.
- Boas Ivo, woarom zit-e gij doar zonder lucht? vroeg zij, de voordeur openduwend.
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Geen antwoord, geen beweging.
- Boas Ivo! herhaalde Péélzie luider en stapte aarzelend naar de uitgedoofde haard
toe.
- Wa schilt er dan? hoorde zij Guustje met een angststem van uit de boomgaard
roepen.
- Hij 'n es hier niet, hij es wig! gilde Péélzie, de lege leunstoel bij de haard
bevoelend.
Met één sprong was Guustje uit 't rijtuig en binnen.
- Wa zegt-e doar! kreet hij, bevend. Met trillende vingers streek hij een lucifer aan
en ging ermee de keuken rond. Nergens was Ivo te zien. De vage vormen van de
dingen spookten een ogenblik vreemd om hen op; zij zagen en bevoelden allebei zijn
lege plaats, die koud was naast het dode vuur; zij keken naar elkaar met
star-verschrikte ogen en zagen zich daar staan als twee misdadigers: hij met zijn dure
sigaar in de mond, zij met haar dure mantel en haar rijke katte om; en toen het lichtje
uit was greep een soort gruwelangst hen aan en beiden holden buiten, luidkeels
schreeuwend:
- Ivo! Ivo! Woar zij-je gij? Woar zit-e dan?
Maar nergens kwam geluid noch antwoord. Alleen de hond, die zich even aan de
ketting rond zijn hok sleepte en 't paardje, dat van ongeduld begon te hinniken en te
trappelen.
- Wacht, wacht, hijgde Guustje. - Help mij ne kier uitspannen; we zillen de lanteiren
omsteken en hem te goare goan zoeken tot da w'hem vinden.
Zenuwachtig-vlug spanden zij 't hitje uit en brachten 't in zijn stal. Guustje stak
de lantaren aan. Zij spraken geen woord, maar beiden waren bleek van angst en
Guustje dacht met gruwelschrik terug aan de nachtelijke aanranding van jaren geleden.
Zouden de Fniezes opnieuw, terwijl hij met Péélzie aan 't fuiven was... Hij wapende
zich met een vork, stopte Péélzie een spade in de hand, maakte Duc los, kwam weer
in huis.
Alles had er zijn gewone aanzien, niets scheen van enige strijd of aanranding te
getuigen.
- Ivo! Ivo! riepen zij opnieuw, met hun lantaren al de vertrekken afzoekend; maar
nergens was het minste spoor van
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Ivo te ontdekken.
Bevend liepen zij de trap op naar de zolder, waar zich de bedden van de beide
broers, onder de dakpannen, bevonden. De bedden stonden naast elkaar, toegedekt
en onaangeroerd. Zij kwamen weer beneden, doorspeurden 't achterhuis, waar de
boterkarn en de melkteilen geborgen werden, de ‘beste kamer’ waar haast nooit een
mens in kwam, het voutekamertje boven de keldertrap waar Péélzie sliep; eindelijk
de kelder zelf, waar zij huiverend van angst in nederdaalden.
En dáár zagen zij eensklaps hem liggen, in elkaar gedoken, met opgetrokken knieën
op een stapel lege balen, slapend...! Eerst dachten zij dat hij dood was, dat hij daar
vermoord lag. Guustje snikte 't uit van gruwel, maar door zijn kreten en door 't
schitteren van de lantaren maakte Ivo een beweging en werd wakker; en toen eerst
bemerkten zij, dat hij naast een soort van kuil lag: de kuil waarin zij eertijds hun
schatten begraafden!
- Zij-je zot geworden! riep Guustje, eensklaps woedend om de doorgestane angst.
En hevig schudde hij zijn broeder op.
- Wa wa wa schilt er? brabbelde Ivo, sukkelig in elkaar gebogen, zijn suffe ogen
knippend tegen 't licht. Even scheen hij vol verbazing op te kijken naar Péélzie met
haar mantel en haar katte; en toen begon hij opeens te stenen en te zuchten, alsof hij
grote smart of droefheid voelde.
- Zij-je gij zot! herhaalde Guustje razend. - Ge zoedt ne meins de deud aanjoagen!
Strompelend, zich aan de muren vasthoudend, sukkelde Ivo naar boven. Hij zei
geen woord meer, uitte geen geluid, gehoorzaamde gedwee als een kind. Guustje en
Péélzie volgden hem, bevangen door weer opkomende angst.
In de keuken ging Ivo recht naar zijn stoel bij de haard en zakte er wezenloos in
neer.
- Hè-je geëten, boas? vroeg Péélzie.
- 'k 'n Weet niet, 'k 'n weet niet, schuddebolde hij, als helemaal onnozel.
- Wilt-e nòg wa eten?
- 'k 'n Weet niet, 'k 'n weet niet.
Roerloos keken Péélzie en Guustje elkander aan.
- Hij es al mee ne kier kinds geworden! zei Guustje.
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- Wilt-e noar ou bedde goan?
- Joa ik, joa ik, antwoordde Ivo met eventjes heroplevende helderheid.
- Kom, we zillen ou helpen.
Zij hielpen hem overeind als een klein kind en loodsten hem zo de zoldertrap op.
- Hêw gij de lanteiren vaste, 'k zal ik hem uitkliên, zei Péélzie tot Guustje.
Zij lei haar mantel en haar katte af en trok hem vlug zijn kleren uit. Guustje lichtte
haar met de lantaren bij.
'k Hè kêwwe, 'k hè doanig kêwwe, bibbertandde Ivo.
Péélzie haastte zich. - Ge zilt al geiwe woarm goan hên, troostte zij.
Hij stond daar even, in zijn goor grauw hemd, stakkerig gebogen, met zijn schrale,
blote benen, als een behaarde, oude aap. Hij zuchtte en steende, strekte zijn
weifelend-bevende hand naar de dekens uit.
- Kijk zie, kruipt doar nou ne kier broave en scheun in, zei Péélzie moederlijk het
bed openspreidend.
Hij struikelde erin neer en nog vóór zij hem toedekte vielen zijn ogen reeds dicht.
- Ligt-e goed? vroeg zij zorgzaam, over hem gebogen en de dekens om zijn hals
toestoppend.
Maar hij gaf zelfs geen antwoord meer. Hij was al vast in slaap.
Zij keken hem een poosje roerloos aan, bij 't vale schijnsel van de lantaren. Zij
hoorden hem ietwat kort, maar gelijkmatig ademhalen. Gerustgesteld weken zij op
hun tenen naar de trap terug.
- 't 'n Zal niets zijn; hij zal morgen were beter zijn, fluisterde Péélzie.
Een laatste maal danste het licht over het grijze bed waarin Ivo onzichtbaar lag
verzonken en verwekte schemerige spookgestalten in de rommelhoeken en de binten
van de zolder, en toen werd alles stil en duister terwijl Guustje en Péélzie naar beneden
gingen.
In de keuken en de andere vertrekken liep Guustje nog eens vorsend-onderzoekend
met het lichtje rond. Hij deed de buitenluiken dicht en draaide de deuren op 't
nachtslot.
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Péélzie was op haar voutekamertje gegaan en had daar een kaars aangestoken. Zij
kwam er weer uit, met haar mantel en haar katte in de hand.
- Kijk nou toch ne kier hoe scheune! juichte zij stil, Guustje de mooie dingen
voorhoudend, terwijl haar ogen straalden en haar tandenharkje zich onder een
zalig-verrukte glimlach ontblootte.
Guustje was zenuwachtig en gejaagd. Hij keek ternauwernood naar de pronkstukken
en stond daar even besluiteloos, als niet wetend waarheen.
- Goa-je gij boven sloapen? vroeg ze eensklaps heel ernstig, met gans veranderde
gelaatsuitdrukking.
- Ba joa ik, woar zoe 'k anders goan? antwoordde hij.
Zij zweeg even, vóór zich uit starogend, als in gewichtig nadenken.
- Goa-je gij doar keune sloapen, nevens hem?
- 'k Zal wel moeten, bromde Guustje kregel.
- Wilt-e nie iest nog wa eten of drijnken?
- 'n Gloas woater, hoal mij 'n gloas woater, zei Guustje na een korte aarzeling.
Zij nam een glas en ging ermee in 't donker achterhuis. Even hoorde men de pomp
luid in de stilte piepen. Guustje was gaan zitten, met de steeds brandende lantaren
naast zich op een tafeltje.
- Os 't ou blieft, boas, zei zij, hem het glas brengend.
- Merci, antwoordde Guustje, en dronk even. Péélzie keerde terug naar haar
kamertje, waarvan zij de deur open liet.
Er sloeg in de stilte, in de oude horlogekast, 't half uur. Guustje pruttelde iets in
zichzelf, schudde, als inwendig gesard, het hoofd. Niets meer was er over van zijn
blijde en dolle middagstemming; hij was boos en geprikkeld, zonder te weten op wie
of waarom.
Opnieuw kwam Péélzie uit haar kamertje, nadat z'er 't licht had uitgeblazen.
- En kijk ne kier hier! riep zij juichend, nu met haar mooie, nieuwe laarzen in de
hand. - Kijk nou toch ne kier van dichte bij noar mijn betienen, hoe scheune da ze
zijn!
Guustje keek niet de ‘betienen’, maar wel Péélzie zelf met verbaasde ontzetting
aan. In die korte ogenblikken, terwijl
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hij zijn glas water dronk, had ze zich zo goed als geheel uitgekleed. Haar laarzen
waren uit, haar japon was uit, haar jakje was uit: zij kwam te voorschijn in een hemd
met korte mouwtjes en een kort, donkerblauw flanellen rokje waaronder haar buikje
oppuntte; zij was zo goed als klaar om in haar bed te stappen, en zo kwam ze naar
Guustje toe, vleide zich tussen hem en 't tafeltje, lei hem de mooie laarzen in zijn
schoot.
- O, gie verdeke! O, gie verdeke! stotterde Guustje. Hij stond op, plaatste de
‘betienen’ op zijn stoel, draaide even rond alsof hij naar iets zocht of wilde vluchten,
kwam dadelijk weer naar haar toe, keek haar vreemd aan en zei, op ernstige, schijnbaar
kalme toon, terwijl zijn keel toch eventjes droog slikte:
- Péélzie, luister ne kier, 't es tijd da we noar ons bedde goan.
- Goed, antwoordde zij heel gewoon, - we zillen noar ons bedde goan. Doe ou
lucht moar uit.
Hij blies het lichtje uit. Hij deed het machinaal, zonder nadenken, als antwoord
op wat zij hem vroeg. Zij stonden beiden eensklaps in pikdonker, tastend met de
handen.
- O, jongens, da es donker! Woar zij-je gij! lachte ze.
- Hier, zei hij, en stak een hand uit.
De hand kwam achter op haar heup terecht. Hij drukte even, daalde
onweerstaanbaar nog wat lager.
- 'k Goa ik vallen, 'k 'n zie ik niets mier, fluisterde zij. En meteen ging ze door,
naar haar kamertje toe.
- Past op, doar es den trap! hijgde Guustje zonder haar los te laten.
- Woare? vroeg zij, even stilstaand.
- Doare! zei hij, en duwde haar voort.
Zij voelden de treden en klommen die op. Zij spraken geen woord meer. Zij zagen
elkaar niet maar kwamen samen, als bedwelmd, in de benauwde atmosfeer van 't
kamertje.
- Doe de deure toe, zei ze enkel nog met nauwelijks hoor-bare fluisterstem.
En Guustje dééd de deur toe...
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IX
De volgende ochtend was 't alsof de zon over een nieuwe wereld scheen.
Alles was veranderd; die eerste, flinke nachtvorst had een gans ongerept rijk
geschapen, een toverachtig vorstendom van tintelende schoonheid, met feeërieke
rijptuinen en weilanden van parelen, waarin vernieuwde mensen met herop-gefriste
gevoelens zich bewogen. Dat was alweer de grote overgang van de jaargetijden, die
andere gewoonten, andere gedachten en gewaarwordingen wekt.
Guustje voelde 't onbewust, als een grote, frisse, sterke kracht in zich, als een
herschepping en verjonging. Er was iets gebeurd, een ander leven was voor hem
begonnen, en jubelend, zonder spijt noch wroeging over 't oude, nam hij 't nieuwe
aan: het nieuwe, waar hij van doordrongen was en dat ook bekoorlijk en verlokkend
in de verte schitterde, gelijk de zachte winterzon, die in 't verschiet een schat van
weeldekleuren door de nevels toverde. 't Was als iets heel onverwacht-jeugdigs in
de schemeravond van zijn grijsheid gekomen, een laatste hoop in een laatste belofte,
een toekomst nog, een zachte toekomst van laattijdig kalm geluk, voor hem die
levenslang gejaagd, verloren en verdwaald liep. Hij had het niet gezocht en ook lange
tijd niet gewild, maar 't was ten slotte toch vanzelf gekomen, het had zich aan hem
opgedrongen, 't was of het zo had móéten zijn, door hoger macht beschikt.
Ook Péélzie voelde eensklaps in en om zich heen, die nieuwe en vaste zekerheid
van het beslissende gebeuren. Gisteren nog was zij de meid, heden had zij het
verantwoordelijkheidsbesef van een bazin. Gisteren had zij kunnen fuiven en lachen,
heden was 't ernst geworden: werken, zorgen, sjouwen. Bedrijvig en gewichtig liep
zij rond, razend vlug in
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haar bewegingen, hollend van het ene naar het andere, als had zij plotseling een
overweldigende taak ontdekt, die zonder enig uitstel diende volbracht te worden.
Zelfs Guustje moest voor haar uit de weg, en waar hij ook maar even, in dankbaar
herdenken van 't genotene, haar wilde omarmen en omhelzen, worstelde zij zich los
en duwde hem brommerig opzij, bewerend dat zij hoegenaamd geen tijd had zich
met hem nu op te houden. Zij stak hem eindelijk, evenals een gesarde huisvrouw
met haar hinderlijke echtgenoot zou doen, enkele stuivers op zak en stuurde hem de
keuken uit, zeggend dat hij nu niet meer werken moest en maar liever in de Graeve
van Halfvasten, haar ouders herbergje, een paar borreltjes zou gaan drinken.
Guustje vertrok, stralend gelukkig, fier als een haan, levenslustig opsnuivend de
scherp prikkelende winterochtendlucht. Hij stak zijn pijp op, maakte eerst een praatje
met Angelus en Leo aan de overkant, slenterde naar de Graeve van Halfvasten, dronk
er zijn borreltjes en trakteerde ook Péélzies vader en haar broers; en toen hij, lichtjes
aangeschoten, tegen twaalf uur op het boerderijtje terugkwam, vond hij er de tafel
fris gedekt, het eten lekker klaar en Péélzie, weerom goed geluimd, als een vrouw
vol zorg en toewijding op hem wachtend.
Zij aten samen in gezellige intimiteit allersmakelijkst gebraden spek met aardappels
en kool, hij mocht nu weer haar tandenharkje zoenen, en, al spraken zij nog even
over de fuif van de vorige dag, toch waren ze 't dadelijk eens, dat ze deze eenvoudige
maaltijd onder hen beiden verre verkozen boven de gezochte spijzen en de wijnen
en champagne in de Desan-devoazeur. Zij spraken ook nog, maar met spottende
minachting, over meneer Fitór en Mietje Fnieze; Péélzie werd zelfs even boos en
beknorde Guustje, omdat hij er ooit aan had kunnen denken zich met zulk een schepsel
af te geven; doch zij werden het beiden weer dadelijk eens, dat zulk gemeen soort
niet waard was om er nog over te spreken; en, toen Guustje zich verzadigd had, ging
hij op aanraden van Péélzie op háár bed wat liggen rusten, terwijl zij de schotels zou
omwassen en even gaan zien hoe het met Ivo gesteld was.
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X
Met Ivo ging het maar zwakjes.
Na enkele dagen bedlegerig te zijn geweest stond hij op en kroop weer in zijn
leunstoel naast de haard, waar hij nu nagenoeg de ganse dagen doorbracht.
Hij zat er als verschuwd ineengedoken, strak starend met zijn grote angstogen naar
de kleingeruite raampjes, zijn holle stem uitte slechts korte, schaarse klanken, en de
geringste afwisseling in de doodse eentonigheid die hem omringde, scheen hem
zenuwachtig en gejaagd te maken. Guustje kon niet even onverwacht in- of uitgaan,
Péélzie mocht niet een emmer of teil wat hard aanroeren, of dadelijk schrikte hij op,
schor vragend wat er toch gebeurde en waarom zij zoveel drukte en lawaai maakten.
Hij was wel vast en zeker aan 't verkindsen, hij morste met zijn eten, deed soms
onzindelijk en zijn beide handen kon hij nooit gans stil meer houden: zij lagen zo
vanzelf aanhoudend in zijn schoot te schudden, en gingen af en toe in grijpend
angstgebaar weifelend naar zijn keel, alsof hij daar plotseling iets knellen voelde.
De lange uren van de trage winterdagen gingen zo in suffe doelloosheid over hem
heen. Alleen op 't uur van de maaltijden, als zij daar met hun drieën samen zaten,
scheen weer iets van bewuster leven in hem te ontwaken. Zijn ogen volgden al de
bewegingen van Guustje en Péélzie en 't was of hij dan dingen voelde, die hem diep
ontroerden, maar die hij niet kon uitdrukken. Somtijds, wanneer hij tussen hen een
blik opving, of een beweging merkte of een gezegde hoorde, maakten zijn trillende
handen een heftig-kort gebaar als van afkeuren of verbieden, terwijl zijn lippen vage
stotterklanken mummelden. Al zijn laatste geestvermogens waren in die ogenblikken
scherp gespitst op het ontdekken en beseffen van iets dat de anderen voor hem
verborgen waanden en dat
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hij bij intuïtie voelde als de ergste ramp, die hen kon treffen. Af en toe werd het zó
pijnlijk helder in hem, dat hij het, tot lange woorden onbekwaam, in korte kreten
uitte. - Ge'n meug niet! Ge'n meug niet! riep hij soms gans onverwacht en zonder
dat er iets buitengewoons gezegd of gebeurd was; en toen Guustje en Péélzie vol
verbazing vroegen wát niet mocht, herhaalde hij bedeesder, als door zijn eigen
heftigheid geschrokken, terwijl zijn ogen angstig-droef staarden en zijn keel vol
zuchten kropte:
- Ge weet het gulder wel; ge weet het gulder wel!
Kennissen en buren: Leo, Angelus, Dééfiel en Celestien; en zelfs enkele
buurvrouwen: Meelnie, Siednie, Emerance en Kathelijntsjen, horend dat hij wel heel
ziek was, kwamen hem bezoeken. Ivo had daar al niet veel aan: 't was duidelijk dat
zij eerder kwamen uit nieuwsgierigheid dan gedreven door meelijdende belangstelling
voor de zieke, doch zij hielpen hem de tijd passeren en één vooral, Leo, de overbuur,
wist Ivo toch wel soms te boeien.
Leo was een soort dorpsfilosoof en gehuchts-wijsgeer en hij zei Ivo wel eens
dingen die hem vreemd en diep ontroerden. Hij was eigenlijk geen trooster; wel het
tegendeel. Hij kritiseerde meestal ongenadig de vroegere levenswijs van de twee
oude, vrekkige vrijgezellen en drong er telkens weer op aan, dat zij die totaal zouden
veranderen in zover er nog gelegenheid voor was.
- Wat hè-je nou gewonnen mee ou levenslang beulen en wroeten! verweet hij de
oude stumperd. - Wa zij-je nou mee al ou geld? En veur wie hè-je 't gespoard en
opgepot? Ge'n hèt zelfs gien verre famielde mier!
- Z' hên ons geld gestolen, beefde Ivo. En zijn trillende handen gingen zoekend
naar zijn keel, alsof hij daar nog steeds de gruwelgreep van de aanranding voelde.
- Gestolen of nie gestolen, da es nou percies gelijk, weerlegde Leo. - Ge 'n moakte
gij doar toch gien gebruik van. En verwijtend voer hij voort:
- Woarom 'n zij-je in ouën tijd nie getreiwd? Woarom 'n hè-je nie geprofeteerd
van 't leven?
Hij lachte even, met ondeugend flikkerende ogen en zei:
- Kwestie hèt g' oeit van ou leven 'n vreiwemeins in ou
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oarms gepakt?
- Nien ik, nien ik, 'k 'n hè doar noeit op gepeisd, bekende Ivo ernstig, terwijl al de
anderen om Leo's grappige uitval schaterden.
Die bezoeken van Leo ontstelden de vrek ten zeerste. Hij vreesde ze en tevens
verlangde hij ernaar, als naar hartstocht-wekkende openbaringen. Zij verwekten in
hem de grootste agitatie; zij brachten 't weinige heldere, dat in zijn geest nog overbleef
gans in de war en zodra hij weer alleen was zat hij daar eindeloos lang over te suffen
en te piekeren.
Zijn geld, zijn dierbaar geld!... Hij loerde wantrouwig om zich heen, verzekerde
zich dat hij alleen was en dat niemand hem kon zien; hij stond gebogen uit zijn
leunstoel op, strompelde naar de kelder, opende de deur en daalde erin neer. Daar
stond een vetkaars in een hoek, hij stak die aan, en kwam ermee bij de kuil waar zij
vroeger hun schatten in verborgen. Hij knielde er zuchtend bij neer, woelde wanhopig
met zijn bibberende handen in de holle ruimte en barstte als een kind in tranen uit.
Telkens en telkens weer herleefde in hem de onzinnige waan dat hij de schat terug
zou vinden, telkens zocht en dwaalde hij daar zoekend uren lang, tot hij er van
versuffing en vermoeienis in slaap viel en eindelijk met scheldwoorden en
woedekreten door Péélzie of door Guustje weer naar boven werd gedreven.
Ook meneer de onderpastoor van het dorp kwam hem weldra bezoeken. Hij vroeg
om met de zieke alleen gelaten te worden, en hoorde zijn biecht en diende hem de
Heilige Sacramenten toe. Toen sprak hij hem lang over de redding van zijn ziel en
over het hiernamaals. En Ivo begreep vagelijk dat hij veel kwaad gedaan had op de
wereld, en dat hij nog heel veel zou uit te boeten hebben om in de hemel te geraken.
Veel missen zou hij moeten laten doen ter lafenis van zijn ziel, maar dat kon hij ook
want hij was rijk, meende meneer de onderpastoor, en Ivo knikte herhaaldelijk en
goedkeurend met het hoofd en verzekerde dat hij klaar was om alles te geven wat
meneer de onderpastoor ook maar zou verlangen.
- Hèt g' hier nog geld in huis? vroeg vertrouwelijk fluisterend, met een innemende
glimlach, meneer de onderpastoor.
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Ivo knikte vast-bevestigend van ja.
- Woar es 't, mijne vriend?
Ivo stond moeizaam op en strompelde naar de kelder.
- Loat ons veur alle veurzichtigheid de deure sluiten, meende meneer de
onderpastoor.
En na een vlugge, wantrouwige blik over 't erf, waar Guustje en Péélzie
doelloos-verveeld rondliepen, ging hij stil grendelen.
Hij daalde achter Ivo de keldertrap af.
- Kijk, hier zie, menier den onderpaster, zei Ivo, met sidder-handen de aangestoken
vetkaars boven de leeg-gapende kuil houdend.
Meneer de onderpastoor knielde neer, stak gretig, met blinkende ogen, de handen
in de diepte. Teleurgesteld richtte hij zich half overeind.
- Zij-je nie mis, mijne vriend? Zit het op gien ander ploatse?
- Nien nien 't, menier den onderpaster, hier zit het, hier en elders niet! verzekerde
Ivo met waanzinnige ogen.
Meneer de onderpastoor merkte de zotte uitdrukking van het gelaat en stond op.
Misnoegd klopte hij de kleffe aarde van zijn handen en soutane.
- Kom, kom, zei hij, haastig uit de kelder stijgend, - 'k zal doar liever ne kier mee
ou broer over spreken.
Hij ontgrendelde de voordeur en riep Guustje bij zich, op zacht-flemende toon.
En Guustje kwam onmiddellijk, met zijn pet eerbiedig in de hand.
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XI
Ivo leefde nog de winter door. En tot de laatste dag strompelde hij uit zijn bed en
bleef de eindeloze uren in zijn leunstoel naast de haard versuffen. Daar vonden
Guustje en Péélzie hem dan ook eens op een schemeravond roerloos zitten. Eerst
zagen zij volstrekt niets ongewoons aan hem. Hij zat onbeweeglijk in 't halfduister
als een mummie, zoals hij meestal zat; maar Guustje vroeg hem iets en kreeg geen
antwoord, ging even naar hem toe, raakte zijn hand aan en schrok hevig van hem
weg.
Die hand was koud; koud, van die bijzondere koude, waarvan geen andere kilheid
een denkbeeld kan geven: Ivo zat dood bij de haard, met de blaaspijp waar hij 't vuur
mee aanblies nog in zijn strakke hand.
- Ivo! Ivo! kreet Guustje als waanzinnig, niet kunnende geloven.
- Ivo! Ivo! Wa schilt er dan? herhaalde hij, zijn broeders armen schuddend. En hij
barstte plotseling in tranen uit.
- Ivo, Ivo, spreekt nog ne kier tegen mij, klaagde en smeekte hij.
Maar Ivo had niets meer te zeggen.
Péélzie trok hem angstig weg.
- Toe, Guust jongen, toe, Guust, loat ons liever om den dokteur goan, suste zij.
En zij nam hem mee naar buiten.
Zij holde naar hun overbuur - naar Leo - toe.
Leo kwam dadelijk, en ook Celestien en Angelus kwamen en ook Meelnie, Siednie
en Emerance. In een minimum van tijd was daar de ganse buurt, op elkaar gedrongen
in de ouderwetse keuken, waar Ivo dood zat in zijn leunstoel naast de haard. Niemand
dorst hem aanraken, de wijven kwebbelden geweldig; de een zei: - hij es deud, en
d'andere: - hij 'n es niet deud; maar Leo lei hun allen 't zwijgen op en
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stelde voor te bidden, in afwachting van de komst van de dokter, die hij door zijn
koewachter had laten halen.
Zij knielden en baden: een sombere, dichtgeschaarde groep in de sombere keuken,
rondom de stoel waar Ivo dood zat. Een heel klein vlammetje danste af en toe nog
uit het grijze haardvuur op; het scheen te spelen over de karbonkels; het likte en
wipte hier en daar, gelijk een zoekend dwaallichtje, en beurtelings bescheen het
vluchtig Ivo's rechterhand en aangezicht, en de gezichten van de geknielde en halfluid
biddende aanwezigen, of doofde plotseling uit om 't ogenblik daarna weer stoeiend
op te flakkeren. Een stem, weldra, bad hardop voor, als bij gewone lijkplechtigheden,
en naarmate al de anderen 't gebed herhaalden, drong met steeds vaster zekerheid in
hun gemoed de overtuiging dat Ivo wel degelijk dood was. Maar eensklaps gleed de
blaaspijp ratelend uit Ivo's handen en met een angstgil sprongen allen overeind en
vluchtten naar de voordeur.
Juist ging die open en kwam de dorpsdokter binnen.
- Wa schilt er dan! zei hij, door hun schrik verwonderd. Hij vroeg om licht, Péélzie
stak een lampje aan, hij nam het uit haar sidderende handen en kwam ermee naar
Ivo toe. Allen bleven op een afstand, roerloos, met ogen van ontzetting en angst.
De dokter monsterde Ivo aandachtig met zijn lampje in 't gezicht, drukte 't hoofd
tegen zijn borst, tilde even zijn arm op, en liet die als een stok tegen de leuning van
de stoel terugvallen.
- Hij es deud, zei hij, alsof 't gewoonste van de wereld gold.
- Es hij oprecht deud, menier den dokteur? vroeg Leo, schoorvoetend weer naar
voren tredend.
- Joaj, zilde, antwoordde de dokter, Leo spotachtig aankijkend.
- Meinschen, hij es tòch deud! keerde Leo zich gewichtig tot de buren om.
En, niet bang meer, begonnen zij de huisgenoten met het nodige te helpen.
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XII
Op een triestig-sombere regendag werd Ivo begraven. Een holle wind loeide klagend
door de hoge, naakte boomkruinen, en bij tussenpozen sloegen de buien neer, in
doordringend-kille natheid. 't Was als een dag van rouw en armoede in de natuur,
wel in droeve harmonie met het vreugdeloos sjouwersbestaan van hem, die nu naar
't kerkhof werd gebracht.
Leo had zijn wagen en paarden geleend. De bruingeschilderde kist met zwart kruis
werd er op bundels stro onder de verschoten ‘rouwpelder’ op neergezet.
Vier jonkmans uit de buurt waren de dragers. Zij liepen getweeën, aan beide kanten
van de wagen. Daarachter volgde Guustje, met Leo, Angelus, Celestien, Dééfiel, en
de verdere mannen van 't gehucht; en 't laatst van al kwamen de vrouwen: Meelnie,
Siednie, Eemlie, Falderie, Emerance en Kathelijntsjen, al wie daar in de omtrek
woonde.
De wagen, stapvoets gemend door de ‘boever’ die op een van de paarden zat,
schommelde en schokte door de kuilen van de landweg en de opspattende
modderplassen. Hier en daar kwamen de mensen voor de huisjes en de hoeven kijken
en vouwden de handen of namen even hun pet af. Bij iedere kruisweg werd een
poosje opgehouden en gebeden, om de boze geesten te bezweren.
Toen zij in 't dorp aankwamen begon de doodsklok in de kerktoren te luiden. De
boever hield de paarden stil en de vier jonkmans laadden de doodkist af.
Daar kwamen pastoor en koster, met kerkzangers en jongetjes in wit-en-rood
gekleed, die kruis en vanen droegen. Vóór de kist werd plechtig gezongen en meneer
de pastoor kwispelde met wijwater in 't ronde, over de ontblote en gebogen hoofden.
Toen keerde hij zich zingend om, de jonkmans til-
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den de kist op hun schouders, de medegangers schaarden zich in het gelid, en
langzaam zette de kleine stoet zich in beweging, terwijl de klokken op de toren hoger
galmden. Zij stapten 't kerkhof op, gevolgd door vele dorpelingen, die de dienst ook
kwamen bijwonen, en onder plechtig-opgalmende orgelmuziek verdwenen zij in 't
schemerig kerkportaal.
Nadat alles afgelopen was kwam Guustje bij Leo, bij Celestien en bij de andere
buren en noodde hen volgens gewoonte om een borreltje te gaan drinken. Ook de
vier jonkmans en de vrouwen werden natuurlijk meegevraagd. De uitvaartmaaltijd
zou plaats hebben op het gehucht, in de herberg van Péélzies ouders, maar men had
nog ruim de tijd, en zij gingen eerst naar Het huis van Commercie, vlak tegenover
de kerk, en daarna naar de Dobbele Arend en naar 't Kloefken, om langzaam af te
zakken naar d'Ope van Vrede en de Groene Boomgaard, die aan 't uiteinde van 't
dorp lag. Daar voelden zij zich als 't ware reeds een beetje thuis, en zij gingen er
even zitten: de mannen zwaar dampend uit hun pijpen, de vrouwen opgewonden
schetterend, met rode konen; en 't duurde niet lang of aan een paar tafeltjes was men
aan 't kaarten, terwijl anderen, op de binnenplaats, in de overdekte tent, met de bol
begonnen te spelen. Ivo was al helemaal vergeten, zij spraken over de zaaitijd en de
mesting van hun landerijen, en toen Guustje eindelijk kwam zeggen, dat het tijd werd
om te vertrekken, stonden zij in vrolijk-drukke woeling op, alsof ze naar een kermis
gingen.
In een bende van een twintigtal liepen zij langs de zandweg door het kale
voorjaarsveld, de mannen voorop, in de damp van hun pijpen, de vrouwen daarachter,
met wijde, zwarte kapmantels en bontgekleurde lint-en-bloemenmutsen. Het regende
niet meer, maar de wind loeide steeds snijdend in de grijze lucht en deed de slippen
en de linten grappig klapperen en fladderen. Vooral de mannen, die meestal geen
overjas droegen, hadden het vinnig koud. Leo zag paarsblauw en sloeg voortdurend
met de beide armen om zijn lijf; en de schrale, strompelige o-benen van Celestien
waren als twee wrakke, kromme pijlers van een versleten houten brug, waar de wind
doorheen gierde. Af en toe bleef een van de mannen met opgetrokken schouders
tegen een boom staan, en ook de
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vrouwen vlokten zich hier en daar even neer, twee of drie tegelijk, een ogenblik
roerloos als donkere stolpen aan de rand van een akker en dan weer overeind staand
en linten-fladderend en slippen-wapperend zich onder druk gekakel haastend om de
anderen in te halen.
Péélzies vader stond buiten op de drempel van de Graeve van Halfvasten de
genodigden af te wachten. Het was een mager ventje, die er veel jonger uitzag dan
zijn jaren, en ook zijn gezicht getuigde van een onverholen pret, alsof er een kermis
ophanden was.
- Kom binnen, meinschen, ge zij amoal welgekomen! herhaalde hij voortdurend
op een juichtoon; en hij leidde de gasten dadelijk naar de ‘beste kamer’ waar een
grote, lange tafel stond gedekt.
- 'k 'n Hè gien vier gemoakt, jubelde hij nog, - moar dat 'n geeft niet, e-woar, ge
zilt ulder verwoarmen mee eten. Zet ulder, zet ulder, doe moar lijk thuis, de soep es
geried, we goan ze seffens opdienen.
Ieder nam plaats zoals het uitkwam, en, nadat ernstig, met gevouwen handen en
even ontbloot hoofd, een kort gebed was gepreveld, gingen de petten weer op en
werden twee grote, dampende soepkommen op tafel gebracht.
De baas zelf, met twee van zijn zonen en een van zijn dochters, nam de bediening
waar. De moeder en een andere dochter waren in de keuken; Péélzie, op haar best
gekleed en met haar ‘katte’ om, als was zij daar op bezoek, liep bedrijvig en bedillerig
heen en weer.
't Was ‘soepe-mee-bollekes’, natuurlijk, echte, traditionele kermiskost, en de ogen
blonken. Leo verklaarde onbevangen, dat hij, met het vooruitzicht op de
uitvaartmaaltijd, sinds de vorige avond niets gegeten had, en dat het klokte van de
honger in zijn holle maag. Hij had honger tot in zijn oren, beweerde hij onder
algemeen proestgelach, ja, het deed hem werkelijk pijn, daar in zijn kakebenen,
onderaan zijn oren, en hij slurpte het sap en de balletjes naar binnen met een gesmoord
geknor van innige geneugte, iets dat hem deugd deed tot in zijn grote tenen, knurde
hij.
Na de soepe-mee-bollekes kwam ‘boelie-mee-wurtelkes’ en na de
boelie-mee-wurtelkes ‘karmenoaden-en-saucietjes-mee-
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saveuïen’. Aldoor werd bier geschonken en de koppen glommen, terwijl de gesprekken
al luider en luider opklonken. Zij aten allen zoveel als zij konden, omdat het voor
niet was. Geheel Leo's blauwgeschoren kin was als met vet besmeerd en zijn leuke,
diepliggende oogjes blonken gelijk twee waterige sterretjes in zijn paarsrood gezicht.
Hij had zijn bovenste broeksknoop losgemaakt en in zijn binnenste scheen een
orkanische werking te ontstaan, een hol geroffel en gerommel, waarop zijn mond
zich af en toe, als een veiligheidsklep, even ontsloot. Leo's overdaad was luidruchtig,
maar daarom niet overweldigender dan het stiller naar binnen werken van Celestien,
en Angelus, en Dééfiel, en de vier jonkmans die Ivo's kist gedragen hadden. Celestien
deed het kalm-glimlachend. Zijn trage handen reikten naar de volle schotels, hij
bediende zich in een paar reuzenscheppen, en dan was 't wonderbaar hoe dat zo
spoedig, ondanks de langzaamheid van zijn bewegingen, van zijn bord verdween.
Hij kauwde zeker op de brokken niet, hij slikte 't zo maar in, en dadelijk was hij daar
weer met zijn bord, stil-glimlachend naar de schotels reikend en nog eens volle
scheplepels verorberend. De glimlach week niet van zijn dikke rooie kop met de
sluike gele haren en als de anderen hem een grap toeriepen antwoordde hij niet,
alweer om geen tijd te verliezen. Wat hij door zijn natuurlijke traagheid verloor, won
hij door volgehouden standvastigheid, ruim weer in. Hij at als een os, langzaam,
maar zonder ophouden.
Guustje, in een hoek gedrongen, als een schrale dwerg omringd door reuzen, zat
zich chagrijnig te verkniezen. Hij was een kleine eter en hij keek met innerlijke toorn
naar de ganse bende slikkers en had het gevoel alsof zij hemzelf tot de botten
opknaagden. Hij was boos op Leo, boos op Celestien en Angelus, boos op de vier
smikkende jonkmans, boos op de giechelende en schetterende vrouwen, die de kamer
met rumoer vervulden. Ook het opgewekt gezicht van Péélzies vader en zijn zonen
stemde hem boosaardig; hij berekende nijdig in zichzelf wat zij aan het gelag
verdienden en 't enigste wat hem ietwat ermee verzoende was de houding en 't gedoe
van Péélzie, die zichtbaar knorrig rondliep, geërgerd als hij zelf was over al dat
overdadig slikken en slampampen, in
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solidaire voeling met zijn eigen zorg en wrevel, als zou het alles ook uit háár beurs,
zowel als uit de zijne betaald moeten worden.
Na de ‘karmenoaden en saucietjes met saveuïen’ was er een korte opschorsing.
De borden en de glazen werden weggenomen en het was ook wel nodig dat de
disgenoten een poosje rust werd gegund om te verademen. Zij blaakten; zij konden
niet meer. Leo zat als wezenloos te puffen en te staren en zelfs Celestiens kakebenen
hielden op met kauwen, terwijl de glimlach op zijn breed gezicht verstarde. De vier
jonkmans, in een soort prostratie weggezonken, uitten geen klank meer. Leo stond
even overeind en ging op onvaste benen naar buiten. Hij keerde na een poos terug,
vaalbleek, met waterige ogen, zich de mond met 't averechtse van de hand afvegend.
Iemand maakte er een grap op en allen lachten even, terwijl Leo beweerde dat de
ijzige wind hem 't water in de ogen had geblazen.
Zo bleven zij een tijdje leuteren, als niet goed meer wetend wat nog aangevangen;
maar toen Péélzies vader en haar broeders eensklaps met twee kolossale borden vol
eierkoek-boterhammen en twee enorme koffiekannen binnenkwamen, ging een
hoezee-gejuich op, en zij begonnen waarachtig weer te eten en te drinken, zich
volproppend zoveel zij konden.
Toen kwamen de borreltjes brandewijn en werden de pijpen aangestoken. Zij
zetten zich op hun gemak, de stoelen werden rechts en links verschoven en 't duurde
niet lang of Leo, die weer helemaal bijgekomen was, stelde voor om een ‘beumken
te koarten’. Dadelijk werd de tafel opgeruimd. Péélzies vader bracht een aantal
‘boeken’ kaarten en op het wit-en-blauw geruit tafelkleed zelf begon het spel. Nu ze
niet meer aten, voelden ze de huiverige kou naar binnen dringen [dat kwam ook van
de ‘dizestie’, verzekerde Leo, die boeken gelezen en zowat van alles verstand had]
en zij keken rillend naar de grote kille haard, waarin zulk een warm, verkwikkend
vuurtje zou kunnen branden.
- 'n Beetse vier! riep Péélzies vader voorkomend; - sebiet zie! En al spoedig
knetterden de vlammen van het houtvuur lustig op.
Nu zaten ze daar allen zo knus en zo gezellig in die grote
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herbergkamer alsof ze'r nooit meer weg zouden gaan. De rode, in rook gehulde
koppen glommen in de rode vuurgloed en een paar vrouwen, die niet meespeelden,
zaten zich, onder geanimeerd gepraat, heel dicht bij de vlam te roosteren, de benen
van elkaar en de rokken wat opgehaald, om hun natte voeten te drogen. Zelfs Guustje
voelde zich nu veel behaaglijker sinds er zo niet meer gegulzigd en geslikt werd; hij
liet telkens met genoegen zijn borreltje weer volschenken en hij eindigde zelf mee
kaart te spelen, met Angelus, Celestien en Leo.
Langzaam aan begon de schemering in te vallen. Daarbinnen werd het reeds duister
en het haardvuur flakkerde roder op, maar buiten was het nog grijsachtig licht,
eentonig-droevig grijs van winderige regenmist. Het grote eikenbos, dat aan de
overzijde van de Graeve van Halfvasten stond, schudde zijn hoge naakte kruinen,
waaraan nog hier en daar roestige vlekken van verdorde blaren kleefden, als in wrevel
door elkaar, en 't zwartgroen sparrenwoud, dat er vlak naast lag, had een klagend
zuchtgeruis telkens als de lenige stammen zwiepend in de natte nevel heen en weer
bogen.
Er kwam een stilte over het gezelschap. Het uur en de natuurlijke reactie na de
opwinding brachten dat mee. Met minder animo werd er gespeeld en weldra legden
enkelen hun kaarten neer. Leo stak een verse pijp op, schoof zich naast Guustje bij
de haard en begon te filosoferen.
- Hoe êwd zij-je gij nou, Guust? vroeg hij.
- Vijfenvijftig, zei Guustje.
- In de fleur van ou leven, verzekerde Leo.
Guustje trok een zuur gezicht.
- In de fleur van ou leven! herhaalde Leo met overtuiging.
- Ik ben drij en tsjestig, en 'k voele mij nog zeu fel as ienen van drijmoal zeven.
Moar... 'k hè verstandig geleefd; 'k ben op mijnen tijd getreiwd. Ge moet nou euk
nog treiwen, Guust.
Guustje gaf geen antwoord.
- G'hèt dikkels dwoas geleupen, Guust, ging Leo onbeschroomd voort, - ginter,
in 't durp, mee de dochter van Mie Spriet...
Mee wie! riep Guustje verbaasd.
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- Mee de dochter van Mie Spriet; ala, de dochter van Sies Fniezes wijf, ze'n wierd
zij in onze tijd noeit anders as Mie Spriet genoemd, lichtte Leo toe; - moar dat 'n
geleek ou niet, Guust jongen, da es slecht volk, z'hên ou bedrogen en bestolen, ge
moet wat anders zoeken, en as ge 't aan mij wilt overloaten 'k zal ik ou nog wel 'n
firm scheun vreiwemeins vinden.
Guustje grijnsde en keek onrustig Péélzie na, die juist met een nors gezicht langs
hen heen liep.
- Celestiens êwste dochter, fluisterde Leo, vertrouwelijk zijn stoel nader schuivend,
- of 'n ander, tuttuttut d'r zijn d'r genoeg, haastte hij zich er bij te voegen, merkend
dat zijn voorstel bij Guustje in geen goede aarde viel. - Mage 'k ik ne kier veur ou
uitgoan? besloot hij, Guustje olijk-vragend in de leepoogjes kijkend.
Guustje gaf een ontwijkend antwoord. Hij kende Leo wel en wist dat hij graag
huwelijken makelde, waar hij dan, van beide partijen, een fooi voor kreeg; maar hij
schrikte werkelijk van Péélzies gezicht, die blijkbaar iets van Leo's woorden
opgevangen had en hem met vernietigende blikken aankeek. Leo merkte 't ook en
eensklaps kwam een glimlach als van openbaring op zijn sluwe tronie. Hij begon
terstond over andere dingen te praten, maar na een poos stond hij op en weldra was
hij in de gelagkamer, in gewichtig gesprek met de baas. Zij schenen iets heel ernstigs
te behandelen: Péélzies vader deed eerst zeer verwonderd en zelfs enigszins
verontwaardigd, maar langzamerhand draaide hij bij en eindelijk sloeg hij stil zijn
hand in die van Leo, als op een gesloten akkoord.
De gasten waren opgestaan en maakten zich klaar om te vertrekken. Enkelen
namen afscheid van Guustje en spraken nog eens even over Ivo en de schone uitvaart,
die zij hadden bijgewoond; anderen, die dezelfde weg op moesten, wachtten tot
Guustje het sein van de aftocht gaf. Péélzie, rood, met kwade ogen, trok haar mantel
aan, zette haar hoed op en haakte haar ‘katte’ dicht, vast besloten Guustje met Leo
niet alleen te laten.
In dichte, stommelende schaar verlieten zij de Graeve van Halfvasten. De
vrolijk-opgewonden baas begeleidde hen met
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grapjes tot in het portaal, zoals hij hen ontvangen had. Dadelijk zonderden zich de
vrouwen in een groepje af. Zij liepen opzij van de weg, langs het schommelzuchtend
mastbos, om en bij Péélzie, die zij als een gelijke bejegenden. De vier jonkmans
waren nog steeds bij elkaar en gans achteraan kwam Guustje met Celestien, Dééfiel
en Leo, de drie eersten zwijgend luisterend naar het aanhoudend gepraat van de
laatste.
't Was bijna nacht geworden; gure, vuile voorjaarsnacht, met van lieverlede
holwordende wind in de hoge luchten. Men voelde een behoefte aan gezelligheid,
aan knus en warm bij elkaar zijn, aan zo gauw mogelijk weer binnen muren zijn,
naast de haard of in het bed. De eenzaamheid scheen nu iets vreselijks, iets
onuitstaanbaars, iets kils en doods gelijk het kille, donker graf, waarin Ivo begraven
lag. Het was niet denkelijk dat twee mensen onder 't zelfde dak zich van elkaar zouden
afzonderen.
Bij 't hek van Guustjes hoeve hielden zij allen voor het laatste afscheid stil. Zij
bleven daar een poosje talmen, huiverend in de ijzige schemering, met opgetrokken
schouders en waterige ogen, als 't ware niet goed wetend wat zij nu nog moesten
zeggen. 't Was net als man en vrouw, dat Guustje en Péélzie daar nu stonden; de
vrouwen voelden 't, de mannen voelden 't, zelfs de vier jonkmans voelden 't; 't
benauwde en 't beklemde omdat het zo duidelijk was en toch niet duidelijk uitgedrukt
kon worden; maar Leo vond ten slotte het echte, passend woord; hij gooide 't op een
grapje en zei: - Guust, jongen, ge moet gij nou alliene goan sloapen en 't es zeu kêwd;
wilt-e mijn kezakke mee hên!
Die enkele woorden deden hen allen schaterlachen. Zij proestten 't uit, de vrouwen
kronkelden zich, Celestien en Angelus stikten ervan in een hoestbui en zelfs de vier
jonkmans lachten, met wijdopen mond en ondeugend blikkerende ogen!
Het was of heel iets anders was gezegd en alsof Leo's grap eensklaps de betekenis
van een openbaring en een bekentenis kreeg. Guustje, helemaal onthutst, brabbelde
wat, Péélzie schetterde schril-harde klanken uit en deed of ze zich boos maakte, maar
't hielp allemaal niets, de lachers bleven la-
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chen, en toen Duc, de oude waakhond, door al dat ongewoon lawaai gestoord,
kettingslepend uit zijn hok kwam en hees en hol begon te blaffen, overschreeuwde
Leo Guustje en Péélzie met de woorden:
- Tuttuttut, ge 'n moet er nie van proaten, 't es en blijft lijk of ik zegge! Ala toe
toe, hoast ulder moar; heurt, den hond roept ulder dat 't tijd es van noar bedde te
goan!
Guustje en Péélzie, overrompeld, vluchtten de boomgaard op. Nog even hoorden
zij het lachgeschater achter hen opdreunen en de sarrende stem van Leo, die alweer
verder oreerde. Zij openden de voordeur, traden in het kille, donker huis en Péélzie
streek een lucifer aan.
- Ze weten 't, z'hên 't in de goaten, zei Guustje met bezwarende stem.
Péélzie gaf geen antwoord, stak een klein lampje aan.
- Peist ge 't euk niet? hernam Guustje, bezorgd op haar toetredend.
Péélzie, schijnbaar ingespannen bezig met het lampje, bleef hardnekkig zwijgen.
Haar wenkbrauwen stonden boos gefronst, haar tandenharkje was moedwillig op
elkaar geklemd. Verbaasd, ontsteld, keek Guustje haar aan.
- Wa schilt er dan? vroeg hij.
- Wat dat er schilt...? Datte gij verdome mee gien ander 'n zilt treiwen! richtte zij
zich eensklaps dreigend op.
- Treiwen! wie spreekt er van treiwen! bromde Guustje.
- Ge mient zeker da 'k deuf ben! Ge mient zeker da 'k nie g'heurd 'n hè wat dat
Leo tegen ou zei van Celestiens êwste dochter?
Guustje zweeg.
- Moar past ou op, sloeber, da ge doaraan begint! raasde zij door. En plots, in
tranen uitbarstend:
- G' hèt mij in 't ongeluk gebrocht: 't ès mee mij zeu verre! snikte zij.
- Wa wa wa wa zegt-e doar? brabbelde Guustje ijzend.
- Dat 't azeu es, dat 't azeu es, da 'k 't zéker wete! griende zij nijdig.
- 't Zijn leugens, verdome! gilde Guustje, zijn armen kruisend in elkaar slaand.
- 't Zal uitkomen! riep zij uitdagend. - 'k Hè tot nou toe
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gezwegen, e-woar, ter wille van dien duts van Ivo, moar 'k wist het al lange. Wa
goan de meinschen nou zeggen!
Guustjes armen zakten neer en hij slaakte een zucht van ontzetting en angst. Hij
twijfelde eensklaps niet meer en voorzag de onontkoombare gevolgen.
- Wa goa-je gij nou mee mij doen? klaagde zij, ineens op veel zachtere toon.
- 'k Zal mij bepeizen, 'k moet er op peizen, antwoordde Guustje zenuwachtig.
- Wilt-e mee mij nie treiwen? vroeg zij hard.
- Dat 'n zeg ik niet, 'k zegge da 'k mij moe bepeizen, stotterde Guustje gesard.
- 'n Bepeist ou moar niet te lange, want tusschen dit en ienige moanden zillen de
meinschen wel zien wat dat 't es zónder op te peizen, dreigde zij nog.
Guustje gaf geen antwoord meer. Hij was totaal van streek. Hij liep naar buiten
om eens rond te kijken in de stallen en er alvast wat op te ‘peizen’, terwijl Péélzie
zich brommerig ging uitkleden.
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XIII
Guustje ‘peisde’ er nog enkele weken op, aldoor wachtend of er geen verandering
zou komen, maar toen hij eindelijk begreep dat die hoop gans ijdel was hakte hij de
knoop eensklaps door en besloot met Péélzie te trouwen.
In de buurt, waar allen sinds lang vermoedden hoe de vork in de steel zat, wekte
het nieuwtje geen verwondering, maar heel wat ondeugende blijdschap. Leo liep
dadelijk naar de Graeve van Halfvasten en ontving van Péélzies vader, na enig
tegenstribbelen, de afgesproken fooi; en Celestien, Angelus, Dééfiel, de vier jonkmans,
Meelnie, Siednie, Eemlie, Roozlie, Falderie, Emerance en Katelijntsjen: de ganse
buurt verheugde zich bij voorbaat op de huwelijksfuif, die in het gehucht zou
plaatshebben. Al de vrouwen kwamen Péélzie gelukwensen en de mannen losten
krasse zinspelingen, die nu toch ook wel helemaal van pas waren.
Door verschillende omstandigheden moest het huwelijk tot driemaal toe verschoven
worden om eindelijk vast bepaald te blijven op de 28ste juni, de avond vóór
Sint-Pietersdag. Dat trof uitstekend. De volgende dag was een feestdag, men kon
goed uitrusten en 's avonds zou men het echtpaar bij de gloed van het Sint-Pietersvuur
ontvangen en er een pret van maken waarvan het gehucht zich lang zou heugen.
Even vóór halfnegen waren de trouwers op 't gemeentehuis. Er was een ogenblik
sprake van geweest, volgens aloude gewoonte, een ‘trouwvaarke’ en een
‘trouwmoerke’ te nodigen, maar met het oog op de nogal eigenaardige
omstandigheden waarin het huwelijk plaatsgreep, hadden Guustje en Péélzie daar,
na overweging, toch van afgezien. Zij kwamen zo maar heel gewoon, met hun beidjes
en met Péélzies ouders, op de secretarie aan en tot getuigen namen zij enkele lui uit
de buurt, die daar gewoonlijk voor dienden.
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De secretaris las vlug en verward, met nauwelijks verstaanbare stem, de huwelijksakte
voor. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand, een van de voorname ingezetenen,
maakte van de gelegenheid gebruik om verschillende stukken te tekenen die met
Guustjes huwelijk niets te maken hadden, en de vier getuigen, zo van hun werk
gehaald, zaten onverschillig door het raam te staren.
- Menier de schepen, menier de schepen, fluisterde de secretaris een paar maal,
zijn lezing onderbrekend, om de ambtenaar attent te maken, dat het ogenblik gekomen
was de traditionele vragen te stellen. En de wethouder, even zijn pen neerleggend,
stelde verstrooid de vragen, waarop de ouders en de trouwers natuurlijk ‘ja’
antwoordden. De secretaris las dan verder door terwijl de ambtenaar weer voortging
met documenten te ondertekenen; en eindelijk kregen de trouwers, de ouders en de
getuigen ook de pen om hun handtekening onder de akte te plaatsen. Dat deden zij
allen met tamelijk grote inspanning, behalve Péélzies moeder, die met een holle stem
verklaarde helemaal ongeletterd te zijn. Zij werd verzocht een kruisje te zetten, wat
ook al niet gemakkelijk ging, en toen gaf de secretaris aan Guustje het ‘boekske’.
Guustje nam het aarzelend, met wantrouwige blikken aan. Hij twijfelde niet of
daar zou het traditioneel grapje bij te pas komen; en het gebeurde dan ook:
- Kijk, Van Heule, zei de secretaris ondeugend glimlachend, - da es 't boekske
veur de kinders die d'r keunen komen. D'r es ploats op veur twoalve; en os 't vul es
meugt g' om 'n ander komen.
Een algemeen gelach brak los en zelfs de deftige schepen van de Burgerlijke Stand
keek even lachend op naar Péélzie, die niet wist waar te kruipen van de schaamte.
Ofschoon het mooi warm zomerweer was, had zij haar wintermantel en haar ‘katte’
aan, om zoveel mogelijk haar zwaar geworden figuur te verbergen en ook wel omdat
't toch haar mooiste kleren waren, maar die heren wisten er natuurlijk alles van en
nu werd ze ook maar van alle kanten flink geplaagd, evenals Guustje, die grijnsde
en trachtte mee te lachen, hoewel hij inwendig woedend was. Hij spuwde kleine
spatjes speek-
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sel om zich heen van machteloze razernij en 't scheelde weinig of hij kreeg echte
ruzie met zijn pas-geworden schoonvader, wiens flauwemopperij hij helemaal niet
uit kon staan. Maar het was afgelopen: de secretaris, zijn ogen nog vol lachtranen,
zei hun dat zij mochten gaan; zij stonden op en groetten, en 't ogenblik daarna waren
zij met de vier getuigen in de brede gang van het gemeentehuis, vlak tegenover de
deur van de herbergzaal.
Daar had een kort, doch gewichtig oponthoud plaats. Volgens aloud gebruik
moesten de trouwers met wijn trakteren, en altijd gebeurde dat in de herberg van 't
gemeentehuis. Maar nu waren de herbergiers de Fniezes en Guustje kwam in opstand
bij 't idee die lui nog iets te gunnen, terwijl hij van een andere kant, vooral tegenover
de getuigen, zich bijna verplicht voelde de traditie te eerbiedigen.
- Tuttuttut, op zuk nen dag moet-e keunen eten en vergeten, weerlegde Péélzies
vader Guustjes pruttelende bezwaren, en meteen, om hem voor 't voldongen feit te
stellen, duwde hij maar onbeschroomd de deur van de gelagkamer open. Zij traden
binnen.
- Elk ne goên dag, boas Van Heule en kompenie, en proficiat, zilde, groette Mietjes
moeder - Mie Spriet, zoals Leo haar noemde - van achter haar schenktafel. Zij ontving
hen plichtmatig beleefd, maar met vrijpostige blik en strakke houding, als 't ware
klaar tot stugge tegenkanting, mochten zij soms iets minder aangenaams in de zin
hebben. Doch zulks gebeurde niet. Guustje bestelde koel twee flessen wijn, een witte
en een rode en terwijl de vrouw die ging halen stak hij, met ietwat bevende hand,
zijn pijp aan. Hij hield een oog gevestigd op de binnendeur, niet zonder emotie zich
afvragend of hij ook Mietje zou zien. Sinds die keer in de Desandevoazeur had hij
haar niet meer ontmoet, maar nog wel iets over haar gehoord: vage, zonderlinge
geruchten, die heimelijk werden rondverteld. Zij was erg ziek geweest, op sterven
af, ten gevolge van geknoei. Er werd zelfs gefluisterd, dat de politie er zich mee
gemoeid had en dat meneer Fitór op 't punt was geweest er zijn betrekking bij in te
schieten. Zover was het echter niet gekomen, het vieze zaakje had zich stilletjes aan
doodgeluwd en meneer Fitór, die
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een tijdje uit de herberg was weggebleven, scheen er nu al weer geregeld-vast te
komen.
De binnendeur ging open en Mie Spriet trad voor, twee flessen torsend, gevolgd
door Mietje, die een presenteerblad vol glazen droeg.
- Elk ne goên dag, en proficiat, groette zij ook heel gewoon, zoals haar moeder
had gedaan; en dadelijk schonk zij in en ging bij allen rond.
Guustje kon zijn eigen ogen niet geloven. Was dát nu Mietje Fnieze, het mooi fris
meisje van vroeger, waar hij jarenlang dol en tuk op was en waarvoor hij zich de
akeligste vernederingen had getroost? Zij was er maar voor de helft meer,
houterig-mager, geel en getrokken in 't gezicht, met doffe ogen en uitgeholde wangen
en helemaal als 't ware afgeknot en platgedrukt op borst en heupen. Guustje kon even
een scherp gevoel van medelijden niet onderdrukken, maar uit dat medelijden groeide
dadelijk een gewaarwording van zoete troost en hij keek Péélzie aan met welgevallen:
Péélzie die veel ouder en niet mooi was, maar werkelijk mooier nu dan Mietje, gezond
en flink in haar voorspoedige positie, met in de glimlach van haar tandenharkje de
stralende verwachting van een geluk dat Mietje niet gewild en tot schade van haar
schoonheid en gezondheid in zichzelf verknoeid had.
Zij klonken aan en dronken en wisselden banale woorden, terwijl Mie Spriet weer
strak en roerloos met vrijpostige ogen, als gepantserd tegen mogelijke aanvallen,
achter haar schenktafel ging staan. Mietje praatte, spande zich in om opgewekt en
natuurlijk te doen, alsof er helemaal niets met haar gebeurd was, en langzaam aan,
nadat Guustje betaald had, weken ze allen terug naar de deur, die eensklaps, terwijl
Guustje reeds de knop in zijn hand had, als vanzelf openging, Sies Fnieze en zijn
zoon Fielemon binnenlatend.
Guustje schrikte onwillekeurig en trad zo bruusk opzij, dat allen er even om
moesten lachen.
- Ge verschiet ervan, geleuf ik! grinnikte kalm-zelfbewust Sies Fnieze. - Proficiat,
Guust jongen, proficiat, Péélzie! ging hij leuk voort, in schijn helemaal niet verbaasd
noch onthutst hen daar aan te treffen.
Guustje loenste hem venijnig aan. Hij was boos op zichzelf
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om zijn plotseling schrikken, maar, net als vroeger Ivo, was 't hem even te moede
geweest alsof hij weer de vreselijke aanranding bijwoonde. Zijn toorn was machteloos
omdat hij zich klein en zwak voelde tegenover die grote, sterke Fniezen; hij had hen
wel willen krabben en bijten; hij had zijn vuist willen slaan in het spottend gezicht
van de oude en de gemene, ronde tronie van de zoon met zijn nagels openkrauwen,
maar hij voelde dat hij zich nu goed moest houden en hij verbeet zijn woede onder
een giftige grijnslach, terwijl hij, in de gang zich omkerend, toch de zoet-wrekende
hatelijkheid durfde slaken:
- Merci, merci, en 'k hoop ulder binnenkort euk proficiat te meugen weinschen,
mee Mietsjen en menier Fitór.
Vóór hij de deur dichttrok had hij nog 't genoegen Mie Spriets insolent gezicht
van gramschap te zien purperen, en wat de anderen hem daarbinnen als belediging
nariepen kon hem niet schelen, hij had zich toch even een beetje gewroken en dat
kon hem nu gelukkig maken voor de verdere dag.
Na de kerk, waar de plechtigheid niet lang duurde en nogal vervelend was, trokken
zij dadelijk naar de Dobbele Arend om ‘seekelou mee eierkoekboterhammen’ te
gebruiken. Zij hadden daar wel geen lust in, die gemene chocola lag hun wee op de
maag, maar het was ook al de traditionele gewoonte, evenals de verplichte reis naar
de stad, waar zij verder de dag zouden doorbrengen. Zij vertrokken met het
postkarretje naar het naastbijgelegen kleine station en zouden ook 's avonds op
dezelfde wijze terugkomen.
In de grote stad, nauwelijks buiten de spoorhal, zaten zij al dadelijk in het gedrang
van rijtuigen, automobielen en elektrische trams. 't Was een toer om in de eerste
winkelstraat te komen. Daar, op de hoek van het trottoir, raadpleegden zij elkander
wat ze met hun dag wel zouden doen. Péélzie stelde voor maar eerst wat rond te
kijken naar de mooie uitstallingen van de winkels. Guustje trok een zuur gezicht: hij
vond dat géén bezigheid. Doch hij wist trouwens ook niets beters en zij begonnen
maar te slenteren, Guustje pijprokend, met de handen in zijn zakken, Péélzie één en
al verrukking, met een zalige glimlach voor ieder raam stilhou-
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dend.
- Moar kijk toch ne kier hoe scheune! Moar kijk toch ne kier hoe scheune! herhaalde
zij voortdurend; en toen Guustje, die van al dat ‘scheune’ hoegenaamd niets snapte,
om ervan verlost te zijn, antwoordde: - wel keup het ou, keek ze hem met verwijtende
ogen aan en zei heel ernstig:
- Zij-je zot, dan? Mient-e da 'k ons wille reineweren!
Doch Guustje begon zich al gauw geweldig te vervelen; hij werd chagrijnig en
tuurde radeloos om zich heen gelijk een beest dat in een kooi gevangen zit, toen hij
eensklaps, bij 't zicht van een paar jonge, geblinddoekte stieren, die met veel moeite
door een drukke straat werden geloodst, gans opgewonden uitriep:
- Moar 't es woar, verdome, 't es vandoage biestemort, wimme doar ne kier noartoe
goan?
- Joa w', stemde zij dadelijk toe om hem plezier te doen.
Zij verlieten de woelige winkelstraten, gingen door achterbuurten, stonden even
voor een draaibrug die schepen doorliet, volgden een boulevard, kwamen op de
beestenmarkt.
Alom, op het groot plein, in de koele schaduw van de hoge bomen, was 't
rumoerig-druk van lawaai en beweging. De mooie bonte koeien wemelden als grote
zon- en schaduwvlekken onder de groene lovergewelven, de runders en de ossen
stonden onbeweeglijk in kalme domheid, de brute stieren, alle geblinddoekt, werden
kort vastgehouden en kregen, bij de minste schichtigheid, hardklappende stokslagen
op hun kop; en het rumoerigst van al waren de zwijnen, absoluut tuchteloos, gillend
als bezetenen, ontsnappend aan de greep van hun bewakers als wegvluchtende naakte
mensen voor een ramp. Aan 't ene uiteinde van de markt lag een spoorlijn, waar vee
voortdurend op- en afgeladen werd; aan 't ander uiteinde was 't slachthuis, waar juist
een lange kudde schapen binnenging, alle blatend, in een trippelpasje, als allemaal
gelijk geklede juffertjes, die na hun wandelingetje naar de kostschool terugkeren.
Guustje vond het daar heerlijk, op de markt. Hij slenterde met de blauwgekielde
veekopers mee, bevoelde de beesten, uitte zijn waardering of kritiek. En ook Péélzie
interesseerde zich, haar puntbuikje tussen de groepen schuivend, luisterend
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en kijkend, telkens weer opzij gedrongen door de mannen, die in 't geheel geen notitie
van haar namen. Politiediensten liepen kalm heen en weer, zonder moeite de orde
handhavend en voortdurend ratelden zware wagens langs, propvol geladen met jong
vee: nuchtere kalfjes met allerliefste melksnoetjes, en die ook reeds naar het slachthuis
moesten.
Tegen 't middaguur, toen zij begonnen honger te krijgen, schenen zij nergens een
plaats te vinden, waar zij iets zouden kunnen gebruiken. Er waren gelegenheden
genoeg, maar zij aarzelden, niet wetend waarheen, bang zich te vergissen of bedot
te worden. Zij zochten als verdwaalden gans de veemarkt rond, Péélzie doodmoe en
Guustje geprikkeld, telkens voor de koffiehuizen stilhoudend en ontstemd weer
verder slenterend, tot zij eindelijk op goed geluk maar ergens binnengingen, waar
zij, door de open deur, een aantal mensen aan tafels bezig zagen met eten.
Het was er somber, benauwd en lawaaiig; een vieze meid met vuile schort wees
hun gejaagd twee lege plaatsen gans in de achterhoek; zij veegde de kruimels even
weg met haar vettige hand en de borden werden zo maar op het harde hout geploft,
zonder servet noch tafellaken.
Zij kregen grove, zware kost, maar overvloedig. Toch was het daar allesbehalve
naar hun zin, en zij spraken met weemoed over de Desandevoazeur en het aardig
tafeltje en 't 't lekker eten, dat ze ginds destijds in het voortreffelijk kleinsteeds
hotelletje kregen. Dit belette echter niet, dat ze ook hier flink aten, en na de maaltijd
voelden ze zich zó suf en moe, dat ze allebei, in 't somber hoekje waar zij zaten, in
de dommel vielen. Het gegons en geraas van de rumoerige herberg, alsmede de
benauwde warmte wiegde hen in slaap, en 't was inderdaad het weldadigst moment
van de dag, waaruit ze helemaal verkwikt en fris weer opleefden. Guustje bestelde
koffie en borreltjes brandewijn, en toen werd de kwestie ter tafel gebracht, wat ze
verder met hun dag wel zouden uitvoeren.
Het was drie uur en het begon stil te worden op de veemarkt. Hadden ze nu maar
met het treintje van halfvier terug mogen keren! Maar zoiets was onmogelijk: het
ganse gehucht zou hen uitgelachen hebben. Weer talmden en aar-
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zelden zij, absoluut niet wetend waaraan die eindeloos lange uren in de duffe, warme
stad te besteden, toen Péélzie eensklaps met verrukte glimlach uitriep:
- O! wimme nou ne kier noar den biestenhof goan; 'k zie dat toch zeu geirne?
- Noar den biestenhof! zei Guustje verbaasd. - En we zitten al heul den dag tusschen
de biesten!
- Joa moar, da zijn ander biesten; 'k zoe toch zeu geiren nog ne kier de poapegoaien
en de marteko's zien; en euk d'olifanten en de lieuwen, flikflooide zij.
Guustje stemde toe. Hij stak een sigaar op, betaalde, en zij verlieten de vunzige
kroeg om een eind verder, op de boulevard, de tram te gaan nemen. Aan 't station
stapten zij uit en enkele minuten later stonden zij voor de ingang van de dierentuin.
Guustje moest twee frank entree betalen; hij vond dat nogal duur en grijnsde even;
maar hij betaalde toch omdat 't niet anders ging, en de bediende met gegalonneerde
pet en koperen-knopenjas draaide aan het ratelhekje en liet hen binnen.
Dadelijk waren zij in een mooie grintallee tussen heesters en bloemen, waar een
oorverscheurend geschreeuw en gekrijs hen begroette. Dat waren de papegaaien,
twintig, dertig, bontgekleurde papegaaien, met kettinkjes gebonden aan hun stokken.
Er waren rode, blauwe, groene, grijze, witte; en zij gilden alle door elkaar en om ter
meest. Sommige bogen de kop met overeindstaande kuif en spraken menselijke
woorden; anderen krijsten maar aan één stuk door, als gekken die gefolterd worden.
En alle, de opgewondene zowel als de bezadigde, hadden rond-strakke ogen zonder
uitdrukking en een halfopen neergebogen bek, waarin de grijze tong, die dik en als
van caoutchouc scheen, langzaam maar voortdurend in beweging was.
Guustje en Péélzie, glimlachend-geïnteresseerd, hielden zich eerst op bij een grijze
met roze kuif, die duidelijk ‘kopjekrauw’ zei, en voldeden herhaaldelijk aan zijn
verzoek. Toen zij van beide kanten daar genoeg van hadden, kwamen zij bij een
geelblauwe, die van dat spelletje in 't geheel niet wilde weten en nijdig naar hen
snavelde, en gingen daarna bij een groene met een rode kuif, die, met de beide
klauwen aan
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zijn stokje vastgeklampt, onophoudelijk een allerzonderlingst vertelseltje herhaalde.
't Was iets inwendigs, als de holle klanken van een buikspreker, en telkens gingen
zijn zotte ogen even dicht en dan weer open, alsof hij zeggen wilde: ‘Heb je 't nu
goed begrepen of moet ik het nog eens herhalen!’
- Wat es 't, cocotje, wa wilt-e gij zeggen, mijn biestje? kwam Péélzie aaierig naar
hem toe.
- Okkeloukkelokkokkokielokelok, herhaalde de buikspreker met draaiende ogen,
terwijl hij even zijn klauwtje optilde.
- Kopje-krauw? meende Péélzie, glimlachend de hand naar hem uitstekend.
Maar nauwelijks had ze 't rode kuifje aangeraakt, of 't beest begon als een bezetene
te krijsen en met zijn vleugels heen en weer te slaan, zodat Péélzie met een angstgil
achteruitsprong, roepend:
- Ha gie leulijke valsche zot, ge zoedt gij nog durven bijten, geleuf ik!
Guustje schaterlachte, maar daarmee hadden zij voorlopig genoeg van de
papegaaien, en kalmer gingen zij achter andere wandelaars mee langs stille hokken,
waar grote beesten met haarbulten en bochels langzaam door drek- en modderpap
liepen. Dat interesseerde hen slechts matig en zij keken met verstrooide ogen, tot ze
bij de ijsberen kwamen, waar zij een poosje bleven staan. De grote, witte dieren met
kleine, spitse kop draaiden als op zachte caoutchouc-poten onophoudelijk heen en
weer; en hun bek, die af en toe eens open ging, liet, tussen wrede tanden, een leiblauwe
tong zien, die ook al op caoutchouc leek. Zij schoven tot aan 't ene uiteinde van hun
kooi, streken daar schuin hun kop tegen de dikke, ijzeren staven, keerden zich om,
schoven naar 't ander eind, streken daar weer hun kop. Het was vervelend van
eentonigheid en Guustje en Péélzie slenterden al spoedig verder, voorbij de arenden
en gieren, die hen roerloos met verstarde glinsterogen aankeken, voorbij de
wip-springende kangoeroes en kortgerokte, langgehalsde struisvogels; voorbij de
herten, die een halve heester boven op hun kop schenen te dragen. Even stonden zij
met grote belangstelling stil voor een onaanzienlijk hok, dat helemaal leeg scheen.
Er was niets dan
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een soort rotsspelonk met een modderig bassintje, en hoe Guustje en Péélzie zich
ook inspanden en bukten, een dier konden zij nergens ontwaren.
- 'k Zoe toch wel wille weten wa veur 'n goedsjen dat er doar in zit, zei Guustje.
Maar het hielp niets, zij slenterden eindelijk onvoldaan verder, en naderden weldra
tot de grote apenkooi, waar zij de lawaaiige kerels al van ver, onder schril gekrijs,
langs touwladders en staven zagen zwieren en springen.
- O! ik zie da spel van die marteko's toch altijd geirne! juichte Péélzie met
lachschitterende ogen.
Zij kwamen dicht bij de kooi, midden in een drukke groep andere bezoekers.
Kinderen gaven nootjes en amandels, die met verbazend vlugge dievepootjes uit de
handen werden weggerukt, en onophoudelijk was 't een vlucht van heen en weer, als
in een razend drukke zaak. 't Was als een kleine wereld op zichzelf, waar allerlei
gebeurde. Er waren coiffeurs, epilateurs [veel epilateurs] en masseurs. Er waren tal
van acrobaten, die blijkbaar een vertoning gaven; er was voortdurend in-en-uit-geloop,
met tochtende, klappende deuren, van binnen naar buiten, van buiten naar binnen;
er was gekakel en gekrakeel, gevecht soms, met snerpende noodkreten; maar er waren
ook stillere mensen: filosofen, eenlingen, die met strak-starende ogen onder
neergezakte wenkbrauwen over gewichtige problemen zaten te mijmeren; en er waren
zelfs slapers: een hele groep afgetobde sjouwers midden in de kooi, handjes om
elkaar en oogjes toe, als huiverende kabouters.
- O! ik zie dat toch geirne! 'k ben zot van marteko's! herhaalde Péélzie opgetogen.
En het speet haar, dat zij ook geen nootjes of amandels hadden meegebracht, gelijk
de kleine kinderen.
- 't Zijn percies meinschen, glimlachte Guustje met knippende leepoogjes.
Péélzie wilde toch iets doen. Zij kwam heel dicht bij de kooi en stak de hand uit
naar een kleine groengrijze aap met blauw borstje, die zich, vlak bij de staven, met
grote convictie zat te krabben.
Hij hield dadelijk op, greep driftig naar Péélzies hand, open-
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de wijd-verbaasd zijn bek en keek haar aan met boze ogen onder snel op- en
neerslaande wenkbrauwen, toen hij merkte dat zij niets te geven had.
- Ha, 'k 'n hè niets, mijn biestjen, 'k hè 't vergeten, zei Péélzie aaierig. - Toe, geef
mij al gelijk 'n peutsen.
De aap gaf het pootje niet, maar bukte 't hoofd en liet door een duidelijke beweging
merken, dat hij daar wenste gekrabd te worden.
Péélzie krabde hem met toewijding. En de rakker vond het heerlijk: zijn kopje
boog geleidelijk naar omlaag, en weldra scheef naar links, om helemaal weer recht
te komen en zelfs achterover in de nek te hellen, terwijl zijn beide lange armen als
in een traag gebaar van smachtende geneugte zich door de staven heen langs Péélzies
mouwen uitrekten.
- Doet 't ou deugd, hè, keirelken, glimlachte Péélzie, nog dieper naar hem toe
buigend.
Eensklaps sloeg de aap hartstochtelijk zijn beide armen uit, greep Péélzie bij haar
‘katte’, trok eraan met alle kracht, rukte die los en holde ermee weg, langs de
touwladder tot boven in de hoge kooi.
- O! mijn katte! Mijn scheune, diere katte! kreet Péélzie huilend.
't Was dadelijk een opstootje; al de mensen kwamen toegesneld en Guustje vloekte
en schreeuwde, roepend om een bewaker.
- O, mijn katte, mijn scheune, diere katte! herhaalde Péélzie wanhopig jammerend,
met smekend uitgestrekte armen. Boven in de kooi was de aap op een plankje
gesprongen. Daar sloeg hij even de katte om zijn hals, nam die er dadelijk weer af,
stak er ruikend zijn snoet tegen aan. Maar hij behoorde blijkbaar tot het gilde van de
epilateurs, want hij begon er haastig in te plukken en te pluizen, terwijl andere apen
naar hem toekropen om hun deel van de buit te halen. Gelukkig kwam de bewaker
aanhollen. In een oogwenk was hij in de kooi, nam een lange roede, trachtte de aap
daar weg te krijgen. Het lukte niet dadelijk, maar na heel wat heen en weer gehuppel
met de katte sprong de rakker ten slotte op de touwladder, en daarvandaan schudde
de bewaker hem naar beneden, als een vrucht van een boom. Hij ontnam hem
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de katte, gaf hem een mep dat hij noodgillend wegvluchtte, bracht Péélzie het dierbaar
kledingstuk terug, terwijl hij waarschuwde:
- Van den dienen moet g'oppassen, madammeke. 't Es de greutsten deugniet van
heul de muite; iergisteren hét hij 'n iefer heuren hoed afgetrokken.
Na dat avontuur was Péélzie even zó ontstemd, dat zij terstond de dierentuin wilde
verlaten. Doch zij wist in 't geheel niet wat zij anders met haar middag zou uitvoeren
en op aandringen van Guustje ging ze toch maar verder mee, nu binnen in de
apenafdeling, waar de meeste en de mooiste dieren veilig achter glazen ramen
opgeborgen zaten. Zij zagen er de chimpansee, levend als een echt mens in een kamer,
met tafel en bed; de orang-oetang, ook helemaal een mens, die slechts de spraak te
kort had; maar waar zij pal voor stonden was een grote baviaan, een grijs-en-groen
gespikkelde met lange, platte snoet, en die leek - nee maar als twee druppels water
op elkander lijken - op Celestien, hun buurman uit 't gehucht.
't Was Guustje die dat 't eerst opmerkte, doch hij had geen tijd om het te uiten toen
Péélzie almede lachend gilde:
- 't Es percies Celestien!
Zij hadden er een dolle, onbedaarlijke pret om, de lachtranen sprongen uit hun
ogen; zij riepen Celestien tot de aap, die stug en roerloos op een plankje naar hen zat
te staren, als in minachtende onverschilligheid voor hun gek-uitgelaten gedoe en
geschreeuw. Maar eensklaps, net of hij door hun eigen uitbundigheid toch eindelijk
aangestoken werd, stond hij half overeind en begon, met strak gezicht, zó allerakeligst
te doen, dat Péélzie met een kreet van walg en toorn vuurrood wegvluchtte, terwijl
Guustje, de mond wijd gapend open, even als verstomd ter plaats genageld bleef.
- O! gie nondedzju! riep Guustje, als 't ware eensklaps uit een zinsverbijstering
ontwakend, en sloeg hevig met zijn vuist tegen de staven.
De aap sprong weg. Guustje schaterlachte, maar Péélzie was boos en wou geen
ogenblik langer in het apenhok blijven. - 't Zijn smeirige, luizige biesten! bromde
zij. Guustje wilde nog wat gekheid maken over Celestien en zijn eigenaardige
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manieren, maar Péélzie lei hem 't zwijgen op; zij was werkelijk boos, ze wou weg,
hij kon haar zelfs niet meer meekrijgen naar de tijgers en de leeuwen, die straks
gevoerd zouden worden. Zij slenterden nog even doelloos door de tuin en kwamen
weer op straat, eigenlijk het geld betreurend dat ze voor 't bezoek betaald hadden.
Het was zes uur en hun trein vertrok pas om kwart over zeven. Nu wisten zij helemaal
niet meer waaraan dat laatste uur te besteden en zij liepen maar doelloos vóór zich
uit, doodmoe en wee, hun voeten, die pijn deden, slepend. De stad werd geanimeerd
na 't warme van de zomerdag; veel mensen wandelden in lichte kleren, of zaten stil
genietend op de terrassen van de koffiehuizen. En de afgesjouwde trouwers hadden
daar ook wel graag even gezeten, maar waagden 't toch niet, omdat ze zich midden
al die mooigeklede lui op hun plaats niet zouden voelen. Zij trokken, na lang aarzelen,
binnen in een duffe kruierskroeg, en wachtten daar, in stom-roerloze gelatenheid,
het uur van hun vertrek af.
Gedurende het heel kort treinreisje voelde Péélzie zich beslist misselijk worden.
Guustje moest voor haar het raampje openen en zij boog stuiptrekkend naar buiten,
alsof zij op een schip zat. Gelukkig nog dat zij alleen in het coupeetje waren! Ook
de verdere tocht in het schokkend en ratelend postkarretje was allesbehalve
aangenaam; zij verademden eerst toen zij op de dorpsplaats uitstapten en 't laatste
eind te voet naar het gehucht mochten afleggen.
De mooie oranjezon ging in het westen onder, wijd over de teergroene
uitgestrektheid van de hoge korenvelden. Alles was glanzend blond en groen onder
die laatste, rijke uitstraling. De witte huisjes hier en daar stonden als in een goudbad,
met tintlend-rode ruitjes, die van binnen schenen te gloeien alsof er brand was; en
de hoge, verre bomen rezen als grote, kanten schermen vóór het luisterrijk tafereel
van die hemelse pracht.
Péélzie, en ook Guustje, waren helemaal weer opgeleefd.
- 'k 'n Zoe toch veur gien miljoen in de stad wille weunen! meende Péélzie.
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Guustje ook niet. - De stad es zjuust goed veur ne kier nen halven dag noartoe te
goan, zei Guustje.
De zon was helemaal onder, de bomen donkerden, de rode gloed vertaande in de
huizenruitjes en gans het veld werd wondergoudbruin-en-violet, terwijl de hoge
hemel nog heel teer lichtblauw bleef, met kleine oranje wolkenveegjes, als ontelbare,
onmetelijk hoog gehangen, wapperende vlaggetjes. In fijn en langgerekt geschreeuw
draaiden de laatste zwaluwen in grote, snelle kringen, en hier en daar fladderde ook
reeds een vleermuis als een stom-gejaagde schaduw heen en weer. In de verte, langs
alle kanten, begonnen de Sint-Pieterszwepen te knallen, en 't duurde niet lang of de
rodende gloed van een vuur doorboorde de vallende nacht.
- Ze zijn al aan de gang, zei Guustje.
Péélzie nam zijn arm, vleide zich even tegen hem aan.
- Zie-je mij nog geirne? vroeg ze strelerig.
- Moar joa joa ik, ge weet dat toch wel, antwoordde Guustje ietwat ongeduldig.
Zij gingen nu recht op de gloed van 't Sint-Pietersvuur af. Luider hoorden zij de
zwepen knallen, en weldra zagen zij zwarte schimmen zich bewegen rond het vuur.
Zij werden van verre gezien, hoezee-geroep weergalmde en 't ogenblik daarna stonden
zij lachend midden in een rondedans, terwijl de stemmen luidkeels zongen:
En onze liefde zal blijven bestoan
Zeulang wij den toren van Heule zien stoan!

Dat was een ouderwets Vlaams liedje, en daar het juist toepasselijk was op Guustjes
naam, zongen en herhaalden ze 't in dolle pret, de trouwers in hun danskring
meeslepend naar 't grote vuur, dat midden op de kruisweg, vlak voor de Graeve van
Halfvasten aangestoken was. Allen waren daar verenigd: Péélzies ouders, broers en
zusters; Leo, Angelus, Celestien, Dééfiel en de vier jonkmans; Meelnie, Siednie,
Roozlie, Eemlie, Falderie, Emerance en Kathelijntsjen; en verder al de jonge kerels
en de meisjes uit de buurt, dansend, springend, zingend en met zwepen klappend, in
het mulle, droge zand, rondom het rood oplaaiend, knetterend vuur.
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Péélzie en Guustje gingen even in de Graeve van Halfvasten binnen, door een deel
van de bende gevolgd. Daar stonden twee grote hammen klaar, naast twee enorme
stapels sneden rogge-en-tarwebrood. Maar zij zouden niet gaan zitten; Péélzie lei
slechts haar kostbare mantel en haar katte af, terwijl Guustje alvast met borrels
trakteerde; en dadelijk kwamen allen weer naar buiten en vleiden zich neer bij het
vuur, onmiddellijk gevolgd door Péélzies vader en haar oudste broer, die met de
geweldig grote schotels rondgingen.
Zij aten en dronken, en praatten en lachten, en in de zachte, stille zomernacht was
't een fantastisch tafereel van pittoreske gezelligheid. De gezichten, van onder rood
beschenen, hadden een gans andere uitdrukking als in 't gewone leven, de kleren
kregen andere vorm en kleur en ook de houdingen en gebaren waren anders, in een
omgeving als uit een droomwereld geschapen. De forse stammen van het eikenbos
schenen als reuzen uit de duisternis naar voren te treden; het sparrenwoud, inktzwart,
stond daar als een wand van ondoordringbaarheid en in het wondervale roggeveld
dat aan de overzijde van de zandweg lag, vertoonden de klaprozen en de korenbloemen
vreemd-getaande kleuren, alsof zij een gedaantewisseling hadden ondergaan. Alleen
de ouderwetse, landelijke herberg, met haar groene luikjes, haar witgekalkte muren
en strooien dak, stond in haar volle, eenzame realiteit. De grote, zwart-op-wit-geverfde
letters van het uithangbord In de Graeve van Halfvasten waren leesbaar als bij
klaarlichte dag, en in de naam van Péélzies vader, die er onder prijkte: bij Benoni
Verplaetse slingerde de verkeerd geschilderde S haar verdraaide krul, in gemoedelijke
onbeholpenheid.
Het vuur laaide rood op en knetterde, en telkens als het wat verzwakte stonden
enkele jonge kerels op en gingen in 't nabije bos een verse voorraad brandhout halen.
Anderen kwamen af en toe opzij staan, enkele passen van elkaar, en in onbewust
mooie, atletische houdingen, klapten zij ritmisch zwaaiend met hun lange ‘dzjakken’,
in uitbundig-opgewonden antwoord op het jubelend zweepklappen van veel andere
onzichtbare ‘dzjakkers’, wijd en verre in de duistere eenzaamheid van 't veld.
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De voorraad ham scheen onuitputtelijk en de kruiken met bier en jenever geraakten
niet leeg. De vreugd steeg meteen, als 't ware oplaaiend in de sissende gloed van het
vuur, dat een wonder-gezellige aantrekkingskracht scheen uit te oefenen. Voortdurend
kwamen nieuwe feestvierders zich bij de bende aansluiten. Onder de dansende gloed
doken zij stil uit de duisternis op; men zag hen komen langs de bosrand of de zandweg;
zij stonden even aarzelend, fantastische verschijningen met vreemd schitterende ogen
en eigenaardige lachmonden; maar zij werden bijgewenkt of kwamen uit zichzelf,
en al dadelijk zaten of lagen ze mee aan.
't Was er de gezelligheid als van een pionierskamp in een wildernis. Allen hadden
iets te vertellen; maar 't liefst luisterden zij nog naar Leo en kronkelden zich van 't
lachen om alles wat Leo zei.
Leo, die veel wijsheid had opgedaan in oude boeken, sprak over de mens en het
huwelijk, en beweerde, dat man en vrouw vroeger één wezen waren.
- Ien wezen! Hoe gijng dat dan? vroeg Péélzies vader, door een algemene
schaterlach begroet.
- In dien tijd was de meins ne ronden bol zonder oarms of bienen, verzekerde Leo
kluchtig. - D'r heef nen ouwe Grieksche wijzoard bestoan, Plato genoemd, die zukken
meinschen nog gezien hét. Ze rolden over de weireld.
De toehoorders gierden; de schoklachende jonge meisjes werden door de jongelui
in de lenden gekitteld.
- Hoe aten z' in dien tijd? vroeg Celestien.
- Dat 'n weet ik niet, zei Leo. - Moar wat da 'k wèl wete es da man en vreiwe in
ulderen bol volkomen gelukkig woaren, totdat z' op ne zekeren dag ruzie kregen.
- Ter wille van de fielewiet! schaterde Guustje.
- Ter wille van de fielewiet, beaamde Leo. Ze gingen aan 't kijven en aan 't vechten,
den bol begost te bersten, vleug in twie stikken, 't ien alhier en 't ander aldoar, en
sedert dien dag zoeken man en vreiwe noar den helft dien ze verloren hên, zonder
hem nog oeit te keune vinden.
- En es 't doarom da ze treiwen? vroeg ernstig Angelus.
- Natuurlijk! zei Leo. - Ze treiwen en ze peizen: ha! nou hè 'k het gevonden! Moar
't 'n duurt nie lange: den bol
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plakt nog wel theupe veur 'n peusken, moar hij es seffens were geschied. Zelfs Oadam
en Eva in 't Oards Paradijs 'n hên hem nie theupe keunen hêwen.
Het bulderlachen loeide om het dansend vuur en zelfs Leo, door zijn eigen
grappigheid aangestoken, schoklachte mee, de ene hand half vóór zijn mond met
brokkelige tanden. Maar 't grappigste van al was nog 't gezicht van Celestien, die stil
en onbedaarlijk lachte met korte, kleine schokjes, 't gelaat vuurrood, terwijl de tranen
onophoudelijk uit zijn half dichtgeknepen, schelvisblauwe ogen liepen. In zijn
rechterhand hield hij een rode, half opgeknaagde kluif ham en in die houding leek
hij weer zó sprekend op de grote baviaan uit de dierentuin, dat Guustje Péélzie in de
zijde stiet, terwijl hij Celestien toeriep:
- Hè, Celestien, w'hên ou vandoag in de stad wel gezien, zille!
- Joaoa... zei Celestien, eensklaps het lachen stakend en Guustje ernstig aankijkend.
- In die greuten hof, doar, ge weet wel, nie verre van de stoassie, schertste Guustje.
- Joaoa... herhaalde langzaam-ernstig Celestien, zonder Guustjes gekke bewering
verder te weerleggen.
- Schiedt er toch uit! fluisterde Péélzie op haar tandenharkje bijtend om 't niet uit
te proesten.
- Moar, nondedzju, Celestien, ging Guustje onbedaarlijk voort, - ge moet oppassen,
zille! Os de politie ou snapt lijk of ge doar van den achternoene bezig woart,
sakkerrrdeke!... - Joaa... joaoa... herhaalde Celestien stompzinnig, toch met een vage
angst, die even in zijn ogen weifelde. Maar eensklaps knepen die ogen weer dicht
en Celestien begon opnieuw te lachen, met korte, kleine schokjes, te lachen om Leo
en zijn grappige verzinsels, om die mensenbol van twee geslachten, die destijds over
de wereld rolde en, sinds hij uit elkaar gebarsten was, niet meer stevig aan elkaar
gelijmd kon worden. 't Werd laat. Péélzie trok Guustje bij de mouw en fluisterde van
naar huis gaan. Reeds waren enkele feestvierders vertrokken en nieuwe daagden niet
meer op. De ‘dzjakkers’ hadden hun zwepen opgerold en 't vuur stierf langzaam uit.
Maar zij zaten en lagen daar allen zo knus en gezellig en er
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werd toch nog een laatste maal rondgegaan met bier en jenever en een paar flinke
armvollen op het vuur gegooid. Weer leefde alles even laaiend en spookachtig op.
De zware stammen van het eikenbos traden opnieuw als reuzen naar voren, de
klaprozen en korenbloemen herleefden vreemd-verkleurd in 't vale korenveld, en
heel de oude Graeve van Halfvasten was als bij daglicht hel beschenen, met zijn
groene luikjes en zijn witgekalkte muren, met zijn verweerd strodak en zijn kolossaal
groot uithangbord, waarop de s grappig verdraaid stond in de naam van Péélzies
vader: Benoni Verplaetse.
Allen stonden eindelijk op en dansten hand in hand een laatste ronde om Péélzie
en Guustje heen, terwijl zij nog eens luidkeels zongen:
En onze liefde zal blijven bestoan
Zeulang wij den toren van Heule zien stoan!

Toen gingen zij uiteen. Geweldig klapten weer even de ‘dzjakken’, door andere verre
‘dzjakken’ in het veld beantwoord, en het gegiechel van de gepakte en gekittelde
meisjes schalde schril uit de duisternis op. Maar de laatste fles was toch nog niet
helemaal leeg, en Leo nam die in zijn hand en ietwat onvast op zijn benen hield hij
voor Celestien en Angelus en Dééfiel nog een filosofische slotrede:
- Onzen lieven Hiere es 'n wijs manneken, oreerde hij. - Verstoa mij ne kier goed,
Celestien, Angelus en Dééfiel, mijn beste vrienden, wa veur 'n geval dat dat hier es.
Veronderstel ne kier dat de nachtelijke aanrandijnge bij de Van Heules gien ploatse
g'had 'n hâ en dat de Fniezes vroeger 't geld van de Van Heules nie gestolen 'n hân.
Wa zoe d'r gebeurd zijn? Ivo 'n zoe ten gevolge van zijn altroassie nie gestorven zijn,
Guustje zoe veurts van tijd tot tijd in zijn dwoazigheid achter Mie Spriets dochter
geleupen hên en de greute massa van al da scheun geld was zeu deud as ne stien in
de kelder van de vrekken blijven liggen. En nou? Kijk ne kier hoe scheun en hoe
wijs, dat alles hem nou van zijn eigen geschikt hét: de Fniezes hên den helft van 't
geld en zijn d'r wel mee, Guustjen hét den anderen helft en es er euk kontent mee;
en, 't scheunste van al: da geld goa nou te minsten weten
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woar noartoe; Péélzie hét doar veuren gezurgd; z' hé te goare mee Guustjen, volgens
de lierijnge van den wijzen Plato, noar den anderen helft van heur wezen gezocht:
en, hên ze 't te goare nie gevonden, d'r zal te minsten iets van komen: binnen 'n moand
of viere wordt Guust pepá en de scheune cenzen die hij nog hét 'n moên te minsten
noar gien vrende luizen goan. 'k Zeg het ulder, mijn vrienden, 'k zeg het ulder nog
ne kier; onzen lieven Hiere, die alles op de weireld beschikt, es 'n wijs manneken.
Kom, loat ons de flassche nou moar uitdrijnken.
Zij dronken ze helemaal leeg en Leo gooide fles en glas in 't stervend houtvuur.
- Amen, zei Leo, en strompelde huiswaarts.
De anderen volgden hem, Angelus en Dééfiel heimelijk grinnikend, Celestien
opnieuw met korte schokjes lachend om Leo's grappige verhalen.
In de zachte, stille lucht ging plotseling een fijn en teer gezang op. Verwonderd
keken zij alle vier in de hemel. 't Was de ontwakende jubelzang van een lijstertje en
in het verre noordoosten, laag aan de donkere horizont, zagen zij een zwakke, grijze
lichtstreep schemeren.
- Elk ne goên dag, schertste Leo tegen zijn makkers, die ook even lachten.
En eensklaps weer ernstig:
- Es da nou toch nie spijtig da w' amoal moeten deudgoan?
- Tuttuttut, we leven toch nog, meende Dééfiel.
Leo scheen dit niet te kunnen tegenspreken. 't Leek wel of hij er nog iets op wou
verzinnen; maar hij vond het blijkbaar niet. Hij maakte een breed gebaar, het hoofd
gebogen, de schouders opgetrokken en de beide armen, met uitgespreide vingers,
wijd van elkaar, en zo stapte hij met lome tred zijn boomgaard op.
De anderen verdwenen waggelend in schemerduister.
Een heel zacht briesje streek even door de hoge kruinen en stierf als in een zucht
weer uit.
Een tweede lijstertje begon fijn-jubelend te zingen...
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Van Hoog en Laag
Het eerste levensboek
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I
Het kasteel van ‘meneer den b'ron’ stond boven op een mooi begroeide heuvel, vlak
tegenover het kasteel van ‘meneer de groave’ dat zich insgelijks verhief boven op
een mooi begroeide heuvel. Daaronder en daartussen lag het dal, met het dorpje en
de zacht door groene weilanden heen kronkelende rivier.
Het kasteel van ‘meneer de groave’ was groter en grootser dan het kasteel van
‘meneer den b'ron’. Het had ouderwetse koepels en torens met kantelen en spiegelde
zijn statige schoonheid in een der brede bochten van het stille water. Maar het minder
grandioos kasteel van ‘meneer den b'ron’ was toch pittoresker gelegen: het heuveltje
waarop het stond was ietwat hoger dan de andere heuvel; het zicht van daar uit
ontvouwde zich ruimer en mooier over de ganse streek; en vrij dichtbij, als 't ware
erbij behorend, stond een oude, oude, houten molen: een molen uit de middeleeuwen,
gans grijs en gans verweerd, en die bij gunstig weer nog werkte, als een aartsvader
die zijn knokkelige ledematen in beweging houdt om fris te blijven.
Daaronder lag het dorpje, en 't heette ‘Meulegem’. Heel héél oude papieren, die
vergeeld en half vergaan lagen op de zolder van 't gemeentehuis getuigden ervan,
dat de molen al lange jaren bestond vóór het dorpje, waaraan hij zijn naam had
gegeven. De huizen, het kerkje, de kastelen, dat was alles veel later gekomen. Maar
de bewoners wisten daar niets of slechts weinig van af. Meulegem veranderde niet:
wat hun ouders en hun voorouders gekend hadden bestond nog als vroeger en niets
noemenswaard was er ooit bijgekomen. 't Leek wel of Meulegem zo ineens, op één
dag, kant en klaar was neergezet en voorbestemd om altijd zo te blijven.
Er was maar één straat. Zij kwam, als steenweg, kronkelend
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uit de velden en de bossen en werd eerst dorpskom tussen twee herbergen: het Vosken
en de Nachtegaal. Het Vosken en de Nachtegaal waren als twee vooruitgeschoven
posten, die, elk op zijn manier, sprekend door hun uithangbord, de vreemde bezoeker
begroetten. De bruingekleurde vos met zijn enorme staart en schittervalse ogen,
scheen je toe te roepen ‘Pas op, 't is hier niet pluis!’ Maar de nachtegaal, die kwelend,
met fijn, open bekje op een lariksboompje zat geschilderd, deed duidelijk zijn best
om de ongunstige indruk van zijn overbuurman uit te wissen en zong de vreemdeling
zoet-strelend toe: ‘Kom maar gerust, het is hier allerliefelijkst.’
En de nachtegaal had gelijk. Rechts en links vertoonden zich weldra pittoreske
huisjes, met bloementuintjes langs de lichtgekleurde geveltjes: hier een klein
boerderijtje, lachend in de zon, daar een oud geveltje met overhangend strodak en
gekleurde luikjes: en zo geraakte men tot aan de kleine dorpsplaats, die eigenlijk
niets anders was dan een verbreding van de straatweg: het witgekalkt, ouderwets
kerkje met zijn kerkhof, enkele winkeltjes en herbergjes, een popperig gemeentehuisje,
een nogal mooie pastorie, en daarachter 't park en het kasteel van de ‘b'ron’ en de
oude, houten molen op de liefelijk begroeide heuvel. Even voorbij de kerk ontrolde
zich een prachtig vergezicht van weiland en rivier, met als achtergrond het kasteel
van meneer de ‘groave’. En 't was alsof de twee mooie buitens, met hun uitgestrekte
tuinen ieder op een heuvel, elkaar als twee bezielde, solidaire wezens over die wijde
ruimte aankeken.
Soms zei de baron tot de graaf: - Wat staat je kasteel daar toch mooi, met zijn
koepels en torens en bomen weerspiegeld in 't water! Maar de graaf kon niet anders
dan antwoorden: - Je weet niet hoe poëtisch en hoe schilderachtig dat oud molentje
daar boven 't kerkje op zijn heuvel staat te draaien! De graaf en de baron kenden
elkaar om zo te zeggen sinds zij op de wereld kwamen en hun beide families waren
intiem met elkander bevriend. Vóór het kasteel van de graaf lag aan beide oevers
van de rivier een schuitje, en daarmee staken de families over om elkaar te bezoeken
en gingen verder te voet door de weiden. De graaf had een dochter en de baron
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had een zoon, en samen speelden zij veel spelletjes waarvoor twee kinderen nodig
waren.
De graaf en de baron waren de machtig-rijke, maar niet hardvochtige heersers
over 't nederig dorpje. Alles was van hen: de landen, de boerderijen, de huizen; doch
zij waren geen tirannen: zij heersten rustig en beschermend zelfs, tevreden als alles
goed ging in de gemeente en niemand hen dwarsboomde.
Alles ging goed wanneer eenieder bijtijds zijn pachten betaalde, geen politieke
strijd in 't dorp verwekte, geregeld naar de kerk ging en verder aan beide voorname
families de nodige eerbied bewees. De baron was burgemeester van de gemeente,
omdat hij meer verstand had van bestuurszaken dan de graaf, maar was de baron dat
niet geweest, dan zou de graaf het wel geworden zijn, omdat het nu eenmaal wenselijk
is, dat óf een graaf, óf een baron, als die er zijn, deze waardigheid op een dorp
bekleedt.
De mensen leefden klein en nederig, maar niet ongelukkig, onder die heerschappij,
en als het ware in de schaduw van de twee regerende kastelen. Misschien hadden zij
wel, diep in hun binnenste, een vage drang naar meer vrijheid; misschien voelden
zij, onbewust, een benauwende drukking, welke uitging van die machtige kastelen
en kregen zij ook wel de indruk, dat men ruimer ademde in dorpen waar er geen
kastelen waren; maar dat uitte zich toch nooit in klachten of verzuchtingen, dat lag
stil in hen, als iets dat bij hun leven hoorde en niet kon veranderd worden. Feitelijk
was er op Meulegem een andere atmosfeer en zagen de mensen er ook anders uit,
dan in dorpen die geen kastelen hadden. Het was als iets onzichtbaars en toch
alomtegenwoordigs, dat in voortdurende drukking over alles hing. De brouwer, de
stoker, de steenkolenhandelaar en kruidenier waren er andere mensen dan hun
confraters uit 't omliggende. De dorpsschoolmeester was een ander mens en ook de
gemeentesecretaris was een ander mens. Zelfs de kleine kinderen waren anders. Het
uitgaan van de school te Meulegem was verschillend met het uitgaan van de school
in andere dorpen; en iets wat de ganse bevolking kenmerkte en algemeen bekend
was in de omtrek, was dat zij allen, jong en oud, er enigszins gebogen liepen,
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alsof een last hen op de schouders drukte. Het was spreekwoordelijk in de streek:
wanneer iemand zich niet goed recht hield, zei men, ietwat geringschattend-spottend:
- Komt ge misschien van Meulegem?
En de enige, behalve de leden van de twee adellijke families, die daar niet van
Meulegem kwam, was meneer de pastoor, die er glunderde en tierde en regeerde,
één met de graaf en de baron, de geestelijke almacht naast en zelfs boven de
wereldlijke, want én de graaf, én de baron behandelden hem als een gelijke en wel
eens als een meerdere, die altijd met hen samenwerkte tot het vast-onwankelbaar
instandhouden van wat door lange jaren van overgeleverde traditie ‘het’ leven zelf
van Meulegem geworden was.

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

885

II
Aan dat leven-van-Meulegem konden slechts zij ontsnappen, die er zich van
verwijderden, en daartoe behoorden de jonge koewachtertjes, die de ganse dag met
hun beesten in de vrije weide waren.
De koeien graasden rustig alom in het groen, en van ver waren 't als grote, langzaam
zich groeperende en voortbewegende bloemen, nu eens helder verlicht in de zon,
dan weer verkleurloosd en verwazigd, wanneer wolkenschaduwen zich wijd over de
wei uitspreidden. Als grote, witte schepen dreven die wolken in de blauwe lucht.
Van hoog en ver kwamen zij uit het azuren zuiden aangewaaid en 't was alsof enorme
grauwe zeilen meteen over de groene weilandzee neerstreken. Het gras werd dof, de
bomen versomberden, de koetjes smolten weg in nevelgrijs. Maar ginds laag aan de
einder tintelde weldra een goudzoom op, het werd een vlek, een plas, een meer, een
oceaan van goud; de logge, grauwe wolkenzeilen schenen er, als bang, voor weg te
vluchten, de even uitgewiste koetjes fleurden opnieuw als eigenaardige, grote bloemen
op en spoedig was 't weer alles licht en leven, wijd over het blijde, groene zomerland,
onder de wijde, blijde, blauwe hemel.
In de koele schaduw, onder het zacht wuivend en suizend bladerengewelf van een
trosje hoge populieren, die daar als een eilandje van veilige gezelligheid, midden in
de uitgestrekte weilanden tussen de twee kastelen stonden, speelden de jonge
koewachtertjes een groot gedeelte van de dag allerlei koewachtersspelletjes, slechts
met verstrooide ogen wakend op hun wijze, kalme beesten, die aldoor, áldoor graasden
en hun waakzaamheid bijna niet nodig hadden.
Zij klauterden in de populieren en roofden er de vogelnes-
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ten; zij liepen in de wei en vingen er kikkers, die zij dan vilden en in houtvuur lieten
braden; of zij speelden gewoon met knikkers en dobbelden om centen, wat wel eens
gekrakeel en ruzie gaf. 't Was soms net een bende jonge spreeuwen, die zich
kwetterend en kwebbelend ergens laat neervallen. Andere malen, bij mooi, warm
weer, als er niemand van de kasteelbewoners in aantocht was, kleedden zij zich
spiernaakt uit en gingen zwemmen in de rivier, en dikwijls zongen zij hun jubelend
opgalmend ‘alahoe! alahoe!’ onder het luid klappen met hun ‘dzjakken’. Hun eten
en drinken hadden zij in een zakje en een kruikje met zich mee en feitelijk bestond
hun enige ernstige en verantwoordelijke taak in het dagelijks heen en weer loodsen
van de koeien, die 's ochtends en 's avonds moesten overzwemmen, bij de overzet
van 't dorpje.
Dat was telkens een druk-levendig gedoe en 't ging gepaard met heel wat
zweepgeklap en schrille kreten. Ze konden ook zo teuten, die koeien, voornamelijk
bij het terugkeren. Altijd hadden zij nog op 't laatste ogenblik wat langs de oever op
te knabbelen, terwijl ze toch de ganse dag niets anders deden dan zich dik grazen.
Ware 't niet geweest dat Blesse, boer Galles wijze, bonte koe, toch eindelijk het goede
voorbeeld gaf, nooit waren zij erover gekomen. Want eerst nadat Blesse met een
weerspannig gebulk 't water was ingegaan, wilden de andere, alle tegelijk dan, volgen.
De koewachtertjes dreven met het overzetbootje mee over, en van daaruit schreeuwden
en zweepklapten zij naar hun zwemmende beesten: - Bloare, gie deugeniete, wilt-e
ne kier op ou ploatse blijven! Sterre, gie vuilkonte, goat ou muil hêwen! tot zij ermee
aan de overkant kwamen, waar de troep dan moest gescheiden worden. Er waren
steeds enkele achterblijvers, de koewachtertjes gilden zich hees en gooiden ernaar
met aardkluiten, maar eindelijk zwommen ook de laatsten over, het zware lijf gans
onder, de snuivende snoet boven 't water, de ogen wreed blikkerend, de horens als
twee scherpe, dorre takken uit de kolken opgeprikt. 't Bootje werd tot de volgende
ochtend vastgemeerd en met hun druipende beesten vertrokken de koewachtertjes
zingend, roepend, fluitend en zweepklappend, elk naar zijn afzonderlijke hoeve.
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III
Er waren in 't geheel zeven koewachtertjes, en onder die zeven was er één, zeer
verschillend van de anderen.
Dat was Fonske, het koeiertje van boer Monteyne.
Hij was elf jaar oud en had een eigenaardig snoetje, mager, stil en schuchter, met
kleine, weemoedige oogjes. Hij deed niet mee aan 't ruwe vogelnesten-roven noch
aan 't wrede kikkers-villen, maar in zijn lange, vrije uren zat hij graag alleen onder
het lommer van de populieren en krabbelde daar tekeningetjes, met een potlood op
een stuk papier. Hij tekende de koeien uit, hij tekende de bomen, de oude molen en
de twee kastelen; hij probeerde zelfs zijn kameraadjes uit te tekenen, als dezen maar
even voor hem wilden stilzitten.
Maar dit was moeilijk te verkrijgen. De andere koewachtertjes lachten hem uit
met zijn tekenmanie en beschouwden hem zowat als een halfonnozele sufferd. Zij
kwamen gekscherend om hem staan, duwden elkaar in de zij, hadden dolle pret bij
iedere spotbemerking, die de een of ander waagde. Toch molesteerden zij hem niet
bepaald; en naarmate Fonske handiger werd in zijn oefeningen, ontwaakte zelfs een
zekere belangstelling bij hen en vonden zij er een opgewekt genoegen in de
voorwerpen, beesten of wezens die Fonske getekend had naar de werkelijkheid te
herkennen. Met de molen, 't kasteel van meneer de baron of 't kasteel van meneer de
graaf gaf dat natuurlijk geen moeite; maar toen zij op een middag duidelijk Blesse
herkenden, die altijd vóór de anderen in 't water ging, en, naast Blesse, al zo duidelijk
herkenbaar, Rietje Koarelkes, die er met zijn zweep achterna zat, toen voelden zij
voor 't eerst een soort ontzag voor Fonske en was het als om strijd dat zij nu allen
hun portret door hem wilden laten maken.
Erger nog was het, toen Fonske eens met een kleurendoosje
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- een zogenaamd ‘virfbaksken’ - dat hij in een winkeltje van 't dorp gekocht had,
kwam aanzetten, en me daar waarachtig, als een echte schilder, zijn tekeningen begon
te kleuren. Nu gold het helemaal geen lachen of spotten meer: de wei werd prachtig
groen, de hemel glanzend blauw en op zijn heuvel stond het roodgewiekte molentje
te draaien, terwijl 't kasteel van de baron zó duidelijk onder zijn hoge bomen uitkwam,
dat men iedere deur en ieder raam en in ieder raam elk vensterruitje kon tellen. Ook
Rietje Koarelkes en zijn Blesse werden gekleurd; en dát meesterstuk vestigde wel
beslist Fonskes roem onder de koewachtertjes: Rietje had een scheel oog en veel
gele sproeten in 't gezicht, die er allemaal op gestippeld stonden; en de bruine en
witte vlekken op Blesses huid waren precies uitgemeten en uitgerekend, terwijl haar
linkerhoorn, een weinig afgeknot, juist zoveel korter en stomper op de schilderij leek
als dat in werkelijkheid het geval was. Alle handen tegelijk strekten zich gretig naar
de schilderijtjes uit, al de koewachtertjes smeekten om die te mogen hebben; en
Fonske, die Rietje Koarelkes 't zijne cadeau gaf, beloofde ook aan al de andere
makkertjes hun schilderij te zullen maken.
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IV
Zo zat Fonske op een zachte zomermiddag eens alleen te schilderen. De andere
koewachtertjes waren verder in de wei, bezig met kikkers vangen, en niets stoorde
hem in het vlijtig genot, waarin hij gans verdiept zat. Fonske schilderde het landschap:
het weiland met de koeien, een hooibergje, en in de verte het kasteel met 't molentje.
Het was een volmaakt mooie dag, zo rustig-vast in zijn glansrijke schoonheid,
alsof het nooit anders geweest was en altijd zo zou blijven. 't Was of de ganse natuur
in haar eigen rijke innigheid lag te genieten. De kortgegraasde wei strekte zich
tengergroen ver uit achter de lange schaduwstreep van de hoge populieren, in de
blauwe hemel hingen witte wolkjes, die nauwelijks schenen voort te drijven en 't
diepe water sliep tussen zijn bloeiende oevers, waar de fijne karrekiet zo landelijk
en zo zoet in het riet zat te kwelen.
Fonske werkte. Zijn hoofdje stond scheef en zijn wenkbrauwen fronsten zich van
de inspanning. Hij voelde dat het stuk karton waarop hij schilderde te klein was voor
het vele dat hij erop weer wou geven en 't speet hem zo dat hij geen groter had
genomen. Het molentje, dat nu zo rustig met gekruiste wieken op zijn heuvel stond,
kon er beslist niet bij, en dat maakte Fonske verdrietig, want juist het molentje was
wel het mooiste van het ganse tafereel. Zou hij er morgen nog geen stuk langs boven
kunnen aanplakken? Hij bewoog het schilderij op en neer, hield het met gestrekte
armen vóór zich uit, keek in de verte naar het molentje en praktizeerde en peinsde:
hij kon het met zichzelf niet eens worden en aarzelde en tobde; hij lei het ding
eindelijk zuchtend neer en wilde opstaan, toen iets ongewoons, dat hij als 't ware
achter zich had voelen naderen, hem plotseling het hoofd deed omwenden.
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Hij schrikte hevig en zijn rechterhand ging in instinctmatig groeten naar de plaats
waar op zijn verkleurd stoppelhoofd zijn pet had moeten zitten. Vlak naast hem
waren, ongemerkt, twee jonge dames verschenen: mejonkvrouw Elvire, het dochtertje
van de graaf, met haar Engelse gouvernante.
- Doe moar veurt; woarom 'n doeje nie veurt? zei het jong meisje aanmoedigend,
met een zoete glimlach.
Zij stond voor Fonske, geheel in 't wit gekleed, het zacht gezicht met levendige,
donkere ogen warmbruin-verbrand van zonnegloed onder een gele, strooien hoed
met rode en blauwe bloemen en haar blikken weken niet van 't schilderij, dat Fonske
in zijn ontzetting scheef over het gras had neer-gegooid. Fonske kende haar wel, hij
wist dat zij ook schilderde, onder de leiding van een meester; en nu bleef hij daar
met neergeslagen ogen roerloos van ontroering staan alsof hij iets misdreven had,
dat niet meer goed te maken was. Maar zacht en lief klonk weer haar stem: - Mag ik
het ne keer zien? en Fonske bukte zich sprakeloos, raapte zijn schilderij op, en gaf
het haar.
Zij ging er enkele passen mee opzij staan, door haar gouvernante gevolgd. Samen
spraken zij even vlug in een voor Fonske onverstaanbare taal. Toen kwam het meisje
met het schilderij weer naar hem toe en vroeg heel ernstig, met naïef-grote ogen:
- Wie hét er ou da geleerd?
- Niemand, fluisterde Fonske, de ogen ten gronde.
- Hèt-e gij dat amoal uit ou eigen gedoan?
- Joajik, schuchterde Fonske.
- Hoe heet-e gij?
- Fonske.
- Fonske wie?
- Fonske Vermoare.
- Van woar zij-de?
- Van Meulegem.
- Hèt-e nog meer van die schilderijtjes?
Fonske knikte.
- Hoevele nog wel?
- 'n Stik of zeven of achte.
- Woar zijn ze?
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- Thuis.
- Keunt-e ze mij nie ne keer teugen?
Fonske zweeg, wist niets te antwoorden.
- Zoe-de ze morgen nie ne keer willen meebrijngen?
Fonske knikte.
- En zoe 'k dit nou ne keer meugen meenemen, om aan mijne meester te loate zien?
Fonske knikte. Hij knikte herhaaldelijk en zijn benauwd gezichtje scheen weer op
te leven.
Opnieuw wisselde het jong meisje vlug enige woorden in een vreemde taal met
haar gouvernante, aan wie ze 't schilderij overhandigde. De gouvernante tastte in een
zakje, dat zij aan de arm droeg, haalde er een zilverstukje uit, stak het Fonske toe.
- O nie nie, ieffreiwe, schudde Fonske doodverlegen het hoofd.
- Toe toe, ge moet! drong het kasteelmeisje aan. En Fonske gehoorzaamde.
- Tot morgen, nie woar, hier aan dezelfde ure, mee al 't geen da ge geschilderd
hèt! 'k Zal vragen of de meester meekomt, riep ze nog onder het weggaan.
En Fonske knikte sprakeloos-toestemmend.
Hij zag ze vertrekken. De gouvernante, in 't groen gekleed, droeg zijn schilderij
onder de arm. En mejonkvrouw Elvire, gans in 't wit, de losse bruine haren
glanzend-golvend onder de bloemenhoed over haar schouders, had de vrije arm van
de gouvernante vastgegrepen en scheen te jubelen en te juichen, alsof haar een
buitengewoon groot plezier was overkomen. Zij gingen naar 't kasteel van de baron
toe, slank als twee jeugdige, slankstengelige bloemen: een groene en een witte, in
de weeldeharmonie van 't zomerlandschap. En Fonske, roerloos op de grasrand, in
de schaduw van de zacht suizelende populieren, begreep vagelijk, dat er iets
gewichtigs in zijn leven was gebeurd, zonder dat hij ook kon voorgevoelen of het
iets goeds of iets ongunstigs was voor hem. Alleen dít voelde hij: dat een van de
almachtige kastelen, die daar al de mensen en de ganse streek beheersten, zich iets
van zijn levenslot had aangetrokken, en ermee doen kon wat het wilde.
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De andere koewachtertjes, die van ver de ontmoeting zagen, hadden hun spelen
gestaakt en wachtten, roerloos in een groepje, tot de jonkvrouw met haar gouvernante
onder de hoge bomen van 't kasteel verdwenen was. Toen namen zij allen tegelijk
hun aanloop en bestormden Fonske met hartstochtelijke vragen.

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

893

V
De volgende namiddag, lang vóór het gestelde uur, kwam Fonske met zijn schilderijen
aan. Ook al de andere koewachtertjes waren reeds op hun post en vroegen dringend
om het werk nog eens te mogen zien.
- Nie g', zeg ik ulder! antwoordde Fonske stug en kittel-orig. En hij bleef halsstarrig
wakend bij zijn spullen staan, de blik gevestigd op 't kasteel vanwaar de jonkvrouw
met haar meester komen moest.
Daar kwamen zij. De koewachtertjes merkten 't van ver en riepen 't naar Fonske:
- Ze zijn doar!
Fonske zag een groep van vier personen 't grafelijk kasteel verlaten en naar de
rivier toe komen. Hij herkende reeds op een afstand jonkvrouw Elvire in 't wit, met
haar groene, Engelse gouvernante; maar de twee heren die de meisjes vergezelden
wist hij niet zo dadelijk te noemen, en toen hij 't eindelijk zag neep hem de schrik
om 't hart: 't was de oude graaf zelf, vergezeld van jonkvrouw Elvires meester. De
koewachtertjes, allen in een groepje op een afstand, met hun zwepen in de hand,
riepen het nog eens halfluid naar Fonske, met als 't ware schrikbevangen stemmen:
- De groaf es d'er euk bij!
De groep stapte in het schuitje en de groene Engelse roeide hen met een paar flinke
riemslagen over. Fonske, steeds roerloos naast zijn schilderijen onder 't trosje
populieren, hoorde de aan wal getrokken ketting rinkelen, zag de deftige partij
uitstappen. Maar een van de koewachtertjes, die zich even naar de overkant van de
weilanden had omgekeerd, kromp plotseling als van benauwing in elkaar en
schreeuwde in ondertoon naar Fonske toe:
- Fons, den b'ron komt ginter euk, mee menier Gaëtan.
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Als onder een schok keerden én Fonske én al de andere koewachtertjes zich om en
daar zagen zij werkelijk ook meneer de baron aankomen, met zijn zoon Gaëtan. Die
herkenden zij allen wel terstond en duidelijk, ofschoon zij nog op ruime afstand
waren: meneer de baron liep op waggelende o-benen, zodat men 't landschap
erdoorheen zag en meneer Gaëtan was een lange, magere slungel, met afzakkende
schouders en een hoofd dat als te zwaar vooroverhing op zijn gebogen, dunne hals.
't Was zeker een afspraak: de beide families waren nieuwsgierig om het door
jonkvrouw Elvire ontdekte wonder te aanschouwen en kwamen op 't gestelde uur
naar de plaats van de bijeenkomst.
De koewachtertjes drongen nog wat verder opzij tot een groepje van strak-stille
gezichtjes met piekige haren, dat zich niet meer bewoog; en Fonske bukte voorover
naar zijn schilderijen en plaatste die tegen een boomstam.
- Goên dag, klonk het vriendelijk achter zijn rug.
Fonske keerde zich om. Vóór hem stond lief glimlachend jonkvrouw Elvire met
haar gouvernante en op vier passen afstand volgde ‘menier de groave’ met de
tekenmeester. Fonske schetste een groet met de hand naar zijn hoofd alsof daarop
een pet stond en sloeg dan dadelijk weer schuw-bedeesd en onbeweeglijk de blik ten
gronde.
- Voyez, papa, voyez, monsieur Wattenberg! riep het jong meisje, opgewonden
naar de tekeningen lopend.
- Haha, les chefs-d'oeuvre! glimlachte de graaf, zijn dochtertje volgend.
Hij had een fijn gezicht, bruingebrand door buitenlucht en zon, met lange, witte
snor en heel lichtblauwe ogen, die een slim-leuke uitdrukking hadden. Zijn linkerbeen
was ietwat stram, zodat hij licht hinkte en steunde op een stok, wat overigens niet
schaadde aan zijn wel echt aristocratisch voorkomen. De tekenmeester van zijn
dochtertje, burgerlijk-correct, met volle baard en iets plechtigs-gespannen in zijn
ganse houding, vergezelde hem met afgemeten passen.
- Voyez, monsieur Wattenberg, n'est-ce pas que c'est beau! riep juichend het jong
meisje, een van de schilderijtjes tegen de boomstam omkerend. Maar het dingetje
gleed schuins omlaag, nog vóór de meester goed kon kijken en de groene
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Engelse bukte zich met een angstig ‘aoh’ spoedig neer om het weer overeind te zetten.
De meester keek, sprakeloos-wenkbrauwfronsend, met de linkerhand aan zijn kin.
Fonske zelf stond helemaal opzij, als 't ware in de zaak niet betrokken en even verder
vormden de koewachtertjes een absoluut roerloos groepje, allen met star-ronde ogen
van gespannen aandacht, de zweepstok onbeweeglijk naast de morsig-blote voetjes,
de bijna witver-kleurde haren als een bosje kortgeknipte stoppelhalmen glinsterend
in de zon.
Meneer Wattenberg knikte heel eventjes goedkeurend met het hoofd en scheen
op 't punt zeer deftig iets te zeggen, maar juist kwamen meneer de baron en meneer
Gaëtan binnen bereik en dat leidde voor een ogenblik de belangstelling af.
- C'est donc vrai qu'Elvire a découvert un petit génie? vroeg ietwat
ongelovig-schertsend de baron, terwijl hij, warm en amechtig van het lopen, met een
laatste waggeling van zijn o-benen, tussen welke open ruimte zich even een stuk van
het landschap vertoonde, onder het frisse lommer van de populieren verscheen.
- Il paraît, l'exposition allait justement commencer, glimlachte de graaf, zijn oude
vriend de hand drukkend.
De baron was wellicht niet ouder dan de graaf, maar zijn nóg moeilijker lopen
deed hem ouder schijnen. Hij droeg een volle baard, die grijsde en de uitdrukking
van zijn zeer grote en ietwat uitpuilende ogen had iets angstigs en benauwends, als
van iemand die voortdurend naar zijn adem snakt. Zijn zoon, een hoofd langer dan
hij, was een donker Mefisto-type, met een beginnend zwart snorretje en zeer
nauw-gespleten zwarte ogen, die nooit helemaal frank de mensen en de dingen
aankeken. Zijn glimlach had iets grijnzends en zijn glimmend haar was tot achter in
de nek gescheiden door een griezelig blauw-witte spleet, welke de boeren in 't geniep
zijn ‘luizenboulevard’ noemden. Dikwijls werd door de mensen in het dorp beweerd
en voorspeld, dat meneer Gaëtan later met jonkvrouw Elvire zou trouwen. Het heette
dat het om zo te zeggen al van in hun wieg door de beide families aldus geschikt was
en de mensen zeiden ook dat het een heel
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mooi paar zou zijn, omdat zij op elkander leken.
Er was misschien wel iets van aan. Jonkvrouw Elvire leek op meneer Gaëtan, maar
zoals iets heel moois en liefs op iets ongunstigs en onaangenaams kan lijken.
Jonkvrouw Elvire had ook donkere haren en ogen, maar zo zacht en zo open van
uitdrukking. Haar teint was bleek als dat van meneer Gaëtan, maar van een
donzig-fluwelen matheid, een matheid om heel zacht te aaien en te strelen, iets als
een wasem, die men nauwelijks durft aan te raken. En instinctmatig voelden de
mensen voor jonkvrouw Elvire een uitgesproken en vertederde genegenheid, en voor
meneer Gaëtan, ondanks hun eerbied, iets van benauwd ontzag en
intuïtief-verwijderende angstigheid.
Meneer Wattenberg groette nederig-diep de baron en zijn zoon en toen kwamen
zij weer allen om de uitgestalde schilderijtjes staan. Meneer Wattenberg schoof er
dadelijk een drietal opzij, die volgens hem in het geheel geen waarde hadden. Maar
twee nam hij eruit: een panoramisch landschap van een deel van de streek en een
ander dat de terugtocht van de koeien met de zweepklappende koewachtertjes
voorstelde; en daarover hoofdknikte hij goedkeurend, en gaf, doctoraal-gewichtig,
in het Frans, uitvoerige explicaties.
Stil van gretige belangstelling ving jonkvrouw Elvire al zijn woorden op. Waar
hij prees tintelden haar naïeve kinderogen van blijmoedige geestdrift; waar hij meende
te moeten afkeuren kwam er iets gelaten-droevigs over haar matbleek gezichtje, als
van teleurgestelde, frisse illusie. Ook de anderen zagen nieuwsgierig-zwijgend toe:
de groene Engelse met glimlachende tandenmond en vreemde uitroepingen van
verrassing, de beide oude heren ietwat sceptisch op hun hoede en meneer Gaëtan
met zijn Mefisto-grijnslach, de nauw-gespleten, donkere ogen telkens van de
schilderijtjes afgeleid naar Elvire en meer nog naar de Engelse, die hij met
heimelijk-geboeide aandacht nauwkeurig scheen op te nemen en te ontleden. Fonske
was helemaal op de achtergrond geraakt en scheen om zo te zeggen vergeten; en de
groep van de koewachtertjes verroerde niet, pal van spannende verwachting, dicht
op elkaar getroppeld met hun vuile, naakte beentjes en hun blonde, blote kopjes, als
een trosje jonge, dichtgeplante
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boompjes, roerloos rechtop tierend in de glinsterende zon.
Eindelijk keerde meneer Wattenberg zich om en kwam naar Fonske toe.
- Hedde gij goeste van veurt te lieren schilderen, manneken? vroeg hij.
- Joajik, meniere, antwoordde Fonske even schuw opkijkend en dadelijk weer de
ogen neerslaand.
- Zoe-de gij iedere zondagnuchtijnk in de stad noar de tiekenlesse wille goan!
- Os ik mage van moeder, knikte Fonske.
- Ge zil meugen, menier de groave zal 't aan ou moeder vroagen en ouën trein
betoalen.
Fonske knikte, zwijgend.
- Hoe êwd zijt-e gij?
- Twoalf joar.
- Hèt-e nog broerkes of zusterkes?
Fonske schudde 't hoofd.
- Hawèl, 't es goed, besloot de meester. - Zegt aan ou moeder, da menier de groave
heur morgen zal kome spreken. En ondertusschen meugt-e veurt tiekenen en schilderen
os ge tijd hèt, en ieder weke zal ik mee mejonkvreiw Elvire ou wirk komen noarzien.
Verstoan, manneken?
Of Fonske het verstaan had! En of ook al de koewachtertjes het verstaan hadden!
Fonske vond geen woorden om te danken en kon alleen maar schuchter met het hoofd
knikken, doch al zijn kameraadjes keken hem met grote ogen van heimelijk-afgunstige
bewondering aan.
Jonkvrouw Elvire kwam naar hem toe.
- Zij-de nie blije? juichte zij met stralende ogen.
- O joa ik, mejonkvreiwe, os ik moar 'n mag van moeder, antwoordde Fonske met
een vuurkleur.
- Isn't he nice! streelde de Engelse met vertederde glimlach.
- Hedde gij dat allemoal alliene gedoan? vroeg hem nu ook meneer Gaëtan met
zijn griezelige, donkere gezichtsgrijns. Maar hij luisterde niet eens naar Fonskes
antwoord; hij keerde hem de rug toe en begon in vreemde taal gekheid te maken
tegen Elvire en de Engelse, die hij aan 't lachen wist te brengen.
Benauwd keek Fonske op, als vreesde hij, dat er om hem ge-
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lachen werd. De koewachtertjes, steeds roerloos in hun dichte groepje, keken naar
meneer Gaëtans achterhoofd, naar zijn blauw-witte ‘luizenboulevard’ tussen het
glimmend-weggestreken donker haar. Er was er een, die even het woord durfde
fluisteren; doch met een vermanend - zwijg, gie loeder, werd hij onzacht door de
anderen de mond dichtgestompt.
Meneer de graaf en meneer de baron, nog even in gesprek met meneer Wattenberg,
hadden zich langzaam omgekeerd. De zaak was afgehandeld. Elvire zou als een
verwend kindje haar zin krijgen met Fonske; men zou het althans voor een tijdje
proberen; en reeds spraken zij over andere dingen, over de aanstaande opening van
de jacht en over enkele belangen van de gemeente in verband met hun persoonlijke
belangen.
Zij namen afscheid. Elvire en de Engelse, gelukkig over het welslagen van hun
plannetje, gingen niet weg zonder Fonske de hand te drukken. Ook de meester kwam
nog eens bij hem en wakkerde hem aan om vooral goed te leren tekenen. Meneer
Gaëtan ging met de graaf en met de meisjes mee en meneer de baron keerde heel
alleen, over de uitgestrektheid van het weiland, licht-schommelend op zijn o-benen,
naar zijn kasteel terug.
In stilte waren de koewachtertjes weer bij Fonske gekomen, die hun nu zijn
schilderijen liet bekijken. Zij drongen en stompten elkaar om goed te zien en wisselden
hun indrukken.
- Ge'n zil nie meugen van ou moeder, meende Feelke Brouwers.
- Hij zal van eigen meugen, os de groave wilt! verzekerde Rietje Koarelkes. - En
hij zal rijke worden euk.
Fonske zei niets, pakte zijn schilderijtjes bij elkaar.
- Os hij rijke wordt moet hij ons trekteren! besprak Mielke Katoor.
- En zijn hoar in ne luizenboulevard kammen! proestlachte eensklaps Dolfke van
de Wiele.
- Zwijg, gie loeder! riepen al de anderen met verschrikte ogen naar het grafelijk
kasteel omkijkend.
- Lach gulder moar, hij es hij den besten. 'k Weinsche dat de jonkvreiwe mij euk
noar de tiekenschole liet goan, besloot Rietje Koarelkes.
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Maar al de anderen lachten Rietje vierkant uit. Wat had die verstand van tekenen!
Hij kon nog niet eens goed zijn naam zetten op school.
Even kregen zij ruzie daarover. Scheldende monden snauwden elkaar bijtend toe
en de verkleurde piekharen schenen dreigend overeind te rijzen. Het duurde maar
een ogenblik. Alles kwam tot bedaren en weldra verspreidden de koewachtertjes zich
joelend en zingend en zweepklappend over de groene uitgestrektheid van het met
rustig grazend vee bebloemde weilandschap.
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VI
De volgende zondag toog Fonske voor het eerst ter stad naar de tekenschool. Alles
was vooruit geregeld door tussenkomst van de graaf, de baron en meneer Wattenberg;
doch daar Fonske hoegenaamd de weg niet kende in de stad, was de
baron-burgemeester op het eigenaardig idee gekomen hem daarheen door de
dorpsveldwachter te doen begeleiden.
Dat maakte wel een vreemde indruk en de andere leerlingen keken zeer verbaasd
en ietwat spottend op. Dat schuchtere Fonske naast die veldwachter in uniform met
zijn rode neus, leek bijna op een aangehouden landlopertje dat naar de gerechtszaal
wordt gebracht. Maar meneer Wattenberg was op voorhand gewaarschuwd; hij nam
Fonske in ontvangst en stelde hem aan de directeur van de tekenacademie voor; en
dadelijk werd het kind een plaats aangewezen en hem 't pleistermodel getoond, dat
hij moest uittekenen.
Die heren waren uiterst vriendelijk voor hem, wat niet belette, dat hij zich daar
zeer vreemd en ontredderd voelde. Hij was er een van de heel zeldzame leerlingen
van 't platteland, en een van de allerjongste ook; hij kreeg terstond de indruk alsof
al die anderen ongelofelijk knap waren en hij zelf zo goed als niemendal nog kende.
Zij waren anders en mooier gekleed dan hij; zij bewogen zich daar volkomen
ongegeneerd en vrij alsof ze er thuis waren, en zij spraken ook een andere taal: het
dialect van de stad en ook veel Frans, waarvan Fonske geen enkel woord verstond.
Het kwam hem daarbij voor dat ze hem af en toe minachtend aankeken en
bedekt-giechelend over hem fluisterden en dat maakte hem nog veel schuwer en
bedeesder. Zijn enige toevlucht was het vriendelijk gezicht van de meester, naar
wiens uitleggingen hij met roerloze aandacht luisterde en hij spande zich in met
uiterste kracht om althans zijn werk goed af te maken.
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Maar 't ging niet makkelijk. Het was zo heel anders dan wat hij gewend was. Die
dode, kleurloze klomp, die hij moest konterfeiten, die benauwde zaal vol leerlingen,
dat triestig licht door matte glazen, alles belemmerde en ontzenuwde het eenzaam,
dromerig natuurkind, gewend aan zon en vrije ruimte, en hij had het wanhopig gevoel
daar nooit te zullen aarden en er nooit iets goeds te kunnen voortbrengen.
Toch was de meester, die vóór het einde van de les even kwam kijken, over zijn
werk niet ontevreden. Hij klopte hem bemoedigend op het tenger schoudertje en gaf
hem zacht enkele nuttige wenken. Fonske aanhoorde die als een orakel; hij voelde
zich iets minder hopeloos-ontredderd, maar o, nog zo ver, dacht hij, van wat al die
anderen zo gemakkelijk schenen te bereiken. Had hij de goedige meester maar
voortdurend naast zich kunnen houden! Maar zodra de meester weg was besloop
hem weer het besef van zijn ellendige zwakheid en het gevoel van zijn absolute
eenzaamheid midden in een vreemd-hostiele omgeving. Het uur van eindigen klonk
hem als een verlossing in de oren en bijna als een schuldige verliet hij het gebouw,
stil wegsluipend tussen al die sterkeren en zelfbewusten, wier spottend-minachtende
blikken hij zijn schuwe aftocht voelde vergezellen.
Gedurende de korte terugreis in de trein vermande hij zich. Hij wist wel dat de
kameraadjes hem in opgewonden nieuwsgierigheid bij het kleine dorpsstation zouden
afwachten en hij wilde toch vooral zijn teleurstelling niet laten blijken. Het speet
hem dat hij zijn tekengerei ginds had moeten achterlaten. Zo'n portefeuille onder de
arm, dat had hem een houding gegeven. Maar de trein zelf, waaruit de makkertjes
hem zagen stappen, dat gaf ook al prestige en hij wist zich toch wel goed en flink te
houden en antwoordde op het hartstochtelijk kruisvuur van vragen, dat hij het heerlijk
had gevonden op de tekenacademie, dat het er zo groot en ruim was, dat er zo
ontelbaar veel leerlingen waren en dat hij er zulke prachtige dingen gezien had.
Stoetsgewijze, als voor een jeugdige held die wordt ingehaald, gingen de
bewonderende koewachtertjes met hem mee. En thuis, bij zijn moeder, wachtte hem
een verrassing, die al het teleurstellende van de ochtend weer goedmaakte
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en hem een geluk bezorgde, dat dagen en dagen bleef duren: in zijn afwezigheid was
jonkvrouw Elvire daar met haar gouvernante geweest en had iets voor hem afgegeven:
een pracht van een verfdoos en een album met schilderpapier, iets zó moois, dat het
juichend kind zelfs niet vermoedde, dat het op de wereld bestond.
Hij kreeg een kleur als vuur, hij loosde zuchten, lange, lange zuchten van bijna
verschrikte verrukking en plotseling losten zich de ál te machtige emoties van die
dag in tranen op: hij schreide van plezier, hij schreide als een onnozel, zwak, klein
kind, dat zijn ontroering kan beheersen noch verbergen.
Diezelfde middag, in de zachte, zoete zon, beklom hij met zijn album en zijn
prachtdoos de Molenberg en ging aan 't schilderen. Hij schilderde van ver 't grafelijk
kasteel uit, 't kasteel van zijn weldoenster, met rivier en park en weiden. Hij wilde
't schilderen voor de jonkvrouw, in dankbare herinnering van haar grote goedheid
en hij schilderde 't met een soort van veneratie en van liefde, die gans zijn tenger
wezentje als van koorts deed beven.
Eenzaam zat hij daar, zo klein en eenzaam vóór het heerlijk tafereel van weidse
pracht, half verscholen onder heestersschaduw op de stille heuvel, naast de
gekruiswiekte, oude molen in bespiegelende zondagsrust en met hoog en wijd over
zich heen de blauwe hemelkoepel en de zilverwitte wolken. De uren vervlogen, geen
mens wist dat hij daar zat en kwam hem storen en de volheid van zijn zoet geluk
drong in hem als een zegen en als een schat van weelde en bescherming. Hij voelde
zich rijk in zijn armoede, groot in zijn nederigheid, hij voelde een geluk dat hij niet
kon bevatten, maar dat hem, klein kind, als 't ware de ganse wereld ten geschenke
gaf.
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VII
De volgende zondagen ging het Fonske niet meer zo benauwd op de tekenacademie.
Hij raakte langzamerhand gewend aan de omgang met zijn medeleerlingen en deze
wenden ook aan hem. Maar schuw-ondergeschikt bleef hij zich in de grond van zijn
wezen toch voelen, omdat al die anderen zoveel wisten dat hij nog niet kende en zo
stevig midden in een leven stonden, waaraan hij vreemd bleef. Had hij maar een
beetje Frans gekend, de taal die zij voortdurend onder elkander spraken en die hun
wegen scheen te openen, welke voor hem gesloten bleven! 't Was of ze daardoor
alleen tot een andere, hogere stand behoorden, bijna tot de stand van de graaf en van
jonkvrouw Elvire. Verder kon hij wel met hen mee, voelde zich niet minder in
bekwaamheid voor de tekenkunst. De meesters waren zeer tevreden; hij werkte
gemakkelijk en maakte vooruitgang, hoewel hem telkens iets belemmerde dat de
ontplooiing van zijn jonge, frisse kracht begrensde. Dat zat hem in het doodse van
die grote, duffe zaal vol leerlingen, in het krijtachtig-levenloze van die pleisteren
modellen, in dat egaal, grijs-matte licht waarin niets scheen te trillen noch te fleuren.
Hij kón er niet met liefde werken; hij wrocht er uit plicht, omdat men hem gezegd
had dat het zo moest, en hij bewaarde al zijn gloed en voelde al zijn genot slechts in
de vrije ruimte van de frisse en zonnige natuur, waar hij, als vroeger, al zijn
beschikbare uurtjes ging slijten. 't Kasteel had hij afgemaakt en aan jonkvrouw Elvire
uit dankbaarheid ten geschenke gegeven; en 't meisje was verrukt geweest, en ook
meneer Wattenberg had hem zijn lof niet onthouden en zelfs met eigen hand enige
correcties aan zijn werkje toegebracht.
Het trosje hoge populieren, eenzaam wuivend en suizend in de groene
uitgestrektheid van de weilanden tussen de twee
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regerende kastelen, was en bleef Fonskes lievelingsplek, waar hij om zo te zeggen
het middenpunt van zijn ganse leventje voelde. Daar was hij in zijn element, daar
was hij zichzelf, klein tussen al dat grote, maar gelukkig-klein, omdat hij daar thuis
was en zich in zijn nietigheid beschermd voelde. Hij leefde als het ware iets mee in
't leven van de twee kastelen, heel dikwijls kwamen de jonkvrouw en haar meester
naar hem kijken en nu stelde hij ook een belang dat hij vroeger niet kende in 't heen
en weer bezoek tussen de bewoners van de beide landgoederen.
Eigenaardig was het hoe zijn jong, ontvankelijk gemoed telkens verschillend
reageerde op iedere verschijning van de verschillende bewoners. De jonkvrouw en
haar gouvernante, dat was als de zon, die stralend en koesterend naar hem toe kwam.
Het gaf hem een warme kleur van emotie, alsof hij werkelijk een gloed van buiten
af tegen zijn wangen voelde. Meneer Gaëtan, daarentegen, was als de nacht, die tot
hem naderde. Hij was er bang voor en hij griezelde ervan, als voor iemand die hem
kwaad zou kunnen doen. Ook voor de graaf was hij bang, maar op heel andere wijze.
Hij vreesde zijn fijne, peilende spotogen, alsof de graaf hem helemaal doorzag en
ontdekte dat er feitelijk niets in hem zat; en alleen de komst van de baron gaf hem
in 't geheel geen ontroering, wellicht omdat zijn aandacht geheel en al was afgeleid
en in beslag genomen door het vreemde waggellopen van de oude man. Fonske
beschouwde dat reeds onbewust met schildersogen, het boeide hem als iets, dat hij
zou willen natekenen en hij vond het zo grappig, dat telkens tussen die schommelende
o-benen een stuk van het landschap verscheen: nu eens een hoekje wei met een
grazende koe, dan weer een ver zeiltje op de rivier, een zeiltje dat zo eigenaardig
heen en weer scheen te dobberen, waggelend als een zeescheepje tussen het
waggellopen van 't barontje, die het met zich scheen mee te trekken. Eens, op een
stille middag, begon hij zo iets uit het geheugen te tekenen. Hij had er innig-dolle
pret om in zichzelf, want het was goed en het leek, maar hij wachtte zich wel het aan
de makkertjes te laten zien; hij verscheurde 't haastig toen hij hen joelend zag
aankomen en op zijn bleek, als naar gewoonte ietwat stroef gezichtje was zelfs geen
zweem van zijn vluchtige, ondeugende olijkheid meer te bespeuren.
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VIII
Doch langzaam aan begon de rijke, gouden zomer tot het bruine bronskleed van de
herfst te tanen en de dagen werden korter en de nachten koel. Weldra woeien de
dorre bladeren als zwermen verschrikte vogels uit de hoge kruinen weg, of droppelden
in stille, gele tranen neer, heel langzaam, een voor een, met zuchtgeritsel door de
naakte twijgen.
Al spoedig zouden de koeien voor de ganse winter uit de weide worden weggehaald.
Al spoedig ook zouden de regerende kastelen, thans nog zo trots in luisterrijke
najaarspracht boven op hun heuvel, voor maanden lang gesloten en verlaten worden.
En de vrolijk-joelende koewachtertjes zouden uit elkaar gaan en zoals kouwelijke
winterbeestjes voor elkaar verdwijnen, de een hier, de andere daar, verwijderd en
onzichtbaar voor elkander, totdat de zachte lenteluwte hen weer bijeenbracht. Zij
zaten 's winters op de verre boerderijen, in mist en slijk en regen, of zij hielpen in de
stille, lemen hutjes zwingelen het vlas van de rijke zomeroogsten, bij het eentonig
snorren van de tredmolen, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, in kou, en stof,
en grijzigheid.
En hij was wel steeds vooruit bekend in 't dorp, de afscheidsdag van de regerende
kastelen. Mevrouw de gravin ging rond, en mevrouw de barones ging rond, tot in de
verste arme huisjes, en overal gaven zij iets, als hulp en onderstand voor de lange,
gure winter.
Fonske wist het al dagen tevoren: mevrouw de gravin was reeds bij de ouders van
Rietje Koarelkes en Feelke Brouwers geweest en mevrouw de barones bij die van
Mielke Katoor en Dolfke van de Wiele, en hij twijfelde niet of ook bij zijn moeder
zou weldra iemand komen.
En er kwam iemand! Er kwam, zoals Fonske wel had durven hopen en verwachten,
jonkvrouw Elvire met haar gou-
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vernante.
Fonske was thuis toen zij kwamen. 't Was op een grijze novemberochtend en zij
stonden daar ineens voor 't kleingeruite raampje, waardoor zij even aarzelend naar
binnen keken.
- Toe, Fons, doe open, ze zijn doar! riep de moeder gejaagd.
Fonske ging haastig opendoen en de twee meisjes traden binnen.
De Engelse kende té weinig Vlaams om met de mensen een gesprek te kunnen
voeren en daarom nam de jonkvrouw zelf het woord.
Zij stak de hand uit naar een pakje, dat de gouvernante droeg, en gaf het met een
aarzelend-bedeesde glimlach aan de moeder:
- As 't ou blieft, vreiwe, dat es veur de winter.
- O, merci, mejonkvreiwe, ge zij wel bedankt, wel duzen kiers bedankt. Zet ou,
mejonkvreiwe, zet ou, ieffreiwe. En zij bood stoelen aan.
Het meisje en de gouvernante gingen zitten. De Engelse glimlachte zwijgend, met
schitterende tandenmond; jonkvrouw Elvire keek naar Fonske, die bij het raampje
had zitten te tekenen.
- Goat 't goed? vroeg ze zacht.
- Heul goed, mejonkvreiwe, merci, antwoordde Fonske, schuchter-blozend.
- Zij-de aan iets nieuws bezig?
- 'k Tiekene 't meuleken uit, van hier.
- Mag ik ne keer zien? glimlachte zoet het meisje.
Fonske liet het haar zien.
- 't Es scheune, zei ze. En ook de Engelse kwam kijken en glimlachte met een
dweperig ‘very nice indeed’.
De moeder, die met het pakje door een binnendeur verdwenen was, kwam gans
ontroerd weer in 't armoedig keukentje. Zij had tranen in haar ogen, zij vatte allebei
de handen van het jonge meisje, boog bijna knielend tot haar neer en stamelde bevend:
- O, mejonkvreiwe, wa zij-je toch goed, zeuveel scheune, woarme klieren en
zeuveel geld, mejonkvreiwe. Es dat toch
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amoal wel veur ons, mejonkvreiwe? Hedde gij ou somwijlen nie gemist? O,
mejonkvreiwe, Fons moe ou toch 'n heule greute scheune schilderijnge moaken en
ik zal heul de winter 's morgens en 's oavens veur ou bidden.
Het jeugdig kasteelmeisje bloosde gegeneerd. Schuchter keek zij op naar Fonske,
die vuurrood, met stroef gezichtje voor haar stond, als schaamde zij zich voor de té
rijke aalmoes, die ze daar gebracht had. Er heerste iets onuitgedrukt-benauwends
tussen de twee kinderen. Er was toenadering van zachtheid en genegenheid, en meteen
was er een afstand als een afgrond, de onoverschrijdbare kloof tussen armoede en
rijkdom.
't Meisje was opgestaan. Zij stond daar even, penibel glimlachend, alsof zij iets
verkeerds had gedaan. Zo mooi van frisse jeugd en weelde, tegenover Fonske, die
halsstarrig zijn blikken ten gronde hield geslagen. Toen stak zij hem tot afscheid een
bevend handje toe. Fonske merkte 't niet. Zij kwam een stapje nader en meteen zag
zij stille tranen over de wangen van het knaapje rollen. Schrikkend trok zij zich terug.
De moeder bromde:
- Fons, gie loeder, zie-je gij niet da mejonkvreiw ou 'n hand wil geven.
Bevend en gedwee stak Fonske zijn hand uit en het jong meisje drukte die vlug
en zenuwachtig. Maar Fonske keek haar zelfs niet aan. Heel stil rolden aldoor de
tranen over zijn rode wangetjes, tranen zo helder en zo zuiver als de kristallen
droppeltjes van een levende bron.
Zij waren weg. 't Deurtje was dichtgeslagen en even werd het kleingeruite raampje
door twee voorbijzwevende schaduwen verduisterd.
't Was gedaan. Nu zou alleen, voor maanden lang, de droeve, grijze winter heersen.
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IX
Niet steeds keerden al de jonge koewachtertjes, na de lange winter in de verre
boerderijen, met het herleven van de lente, in de vrije, frisse weilanden terug. Zij
werden jonge mannen en het harde sjouwersleven eiste hen op. Voor altijd moest
vaarwel worden gezegd aan de onbezorgde vrijheid in de gezonde, heerlijke natuur.
Zij kregen een spade of een vork te hanteren in plaats van de koewachterszweep; zij
werden metsers, delvers, ploegers of vertrokken reeds vóór 't vroege daglicht naar
de grote stadsfabrieken, waaruit zij eerst met 't sombergrauwe van de schemering
terugkeerden. Geen buitelsprongen meer, geen kikkers vangen, geen joelend
alahoe-geroep in 't galmend knallen van de zwepen: zij kregen ernstige gezichten,
gezichten van vermoeienis en vroegtijdige zorg; en hun aardige kindernaampjes:
Rietje, Pierke, Feelke veranderden in 't hardklinkende en stugge: Riek, Pier, Feel.
Voor Fonske zou die tijd nu ook wel heel gauw komen. Nog één zomer en hij zou
ook door 't harde leven worden opgeëist.
Zijn moeder had er reeds veel en lang over nagedacht en er ook met hem over
gesproken. Fonske had gedwee het hoofd gebukt: hij wist wel dat het moest. Alleen
de vraag wát hij zou worden, was nog niet vast bepaald. Voor zwaar boerenwerk
was hij te zwak; van arbeid in de grote stadsfabrieken - wrede gevangenissen van
gedruis en stof en stoom - had hij een gruwel; het enige wat hem aantrok was een
nuttig bedrijf in de richting waar zijn fantasie zich had ontwikkeld: het schilderen.
Hij wilde schilder worden. Maar huisschilder, natuurlijk, om voor zichzelf en voor
zijn moeder aan het dagelijks brood te komen. Het andere, 't kunstschilderen, dat
was een droom,
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een illusie, die zeker ook wel kon verwezenlijkt worden, dank zij de liefelijke
goedheid van jonkvrouw Elvire en haar ouders, maar slechts als uitspanning, 's
zondags en in zijn schaarse vrije uren. Eén enkele, laatste zomer van vrijheid zou hij
dus nog genieten, en in dat vooruitzicht leefde hij met veilig troostgevoel, toen zich
onverwacht een gelegenheid voordeed, die het onvermijdelijke eensklaps kwam
bespoedigen.
Op een ochtend klopte Van Belleghem, de dorpshuisschilder, bij Fonskes moeder
aan. Na wat heen en weer gepraat over andere dingen, kwam hij met zijn voorstel
voor de dag: dat hij een jong helpertje kon gebruiken en of hij Fonske daarvoor zou
kunnen krijgen.
Eerst had de moeder, zo onverhoeds gepakt, wel enige aarzeling. Maar Van
Belleghem zei haar hoeveel hij 't jongetje al dadelijk zou geven en dat was zoveel
meer dan wat hij als koewachtertje kon verdienen, dat zij al spoedig toesloeg. 't Was
ook immers wat Fonske verlangde; het enige wat hij erbij inschoot was zijn laatste,
vrije zomer; maar een jaar vroeger of later moest het toch zo eindigen en nog eens
zei moeder ja, terwijl Van Belleghem, tot sluiten van 't akkoord, zijn hand uitstak en
met een slag die in de hare klapte.
Dat nieuws hoorde Fonske toen hij 's avonds van zijn werk bij boer Monteyne
thuiskwam. Eerst was hij grenzeloos bedroefd. Hij schreide om zijn nu verbeurde,
laatste, vrije zomer en om het verlies van alles wat daarmee gepaard ging. Het zou
ineens voor hem een zo geheel ander leven worden; het was de plotselinge en
onverwachte dood van al zijn liefste illusies; hij zou niet meer in volle vrijheid mogen
schilderen in de heerlijke ruimte van de weilanden; hij zou jonkvrouw Elvire niet
meer heen en weer zien gaan; hij zou niet meer van ver kunnen meeleven iets van
het heerlijk bestaan van de twee regerende kastelen!
Dat was de harde dwang van 't noodlot, de nooddwang van de arme, die plotseling
zo zwaar op hem werd neergedrukt. Hij moest, omdat hij arm was! Moeder poogde
hem te troosten met het lokaas van het mooie geld, dat hij nu reeds verdienen zou;
maar moeder zelf was bedroefd zonder juist te weten waarom ze dat was: ook moeder
had het nu liefst nog
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anders gewild, doch de kans was er en mocht niet ontsnappen; en dat begrepen zij
eindelijk alle twee en legden zich gedwee bij het onvermijdelijk noodlot neer.
Drie dagen later stond Fonske, van de hals tot de voeten met een witte kiel bedekt,
kleintjes en droevig en mager naast de zwaar-dikke, ook ten voeten uit gewitkielde
Van Belleghem, de binnenportaaldeur van de Warande, een van de dorpsherbergen,
te beschilderen.
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X
's Winters sliepen de kastelen, als twee grote, deftig-stugge wezens, ongestoord in
hun voorname rust. Zij keken nors, met doffe ogen van gesloten luiken, elkander
over de verlaten uitgestrektheid van de weiden aan, en om hun dode praal was geen
bekoring noch mysterie meer. De najaarsstormen waren met de laatste bladeren
weggevlogen en alles leek nu ijl en klein en kil en nuchter. Somtijds, wanneer een
zonnestraaltje vluchtig door de nevelsluiers brak, scheen alles voor een ogenblik
fris-levend op te fleuren: het gras schitterde, de naakte twijgjes trillerden, en zelfs
de doffe muren en kantelen schenen even, met een koesterend zonnelachje uit hun
winterslaap te ontwaken; maar dadelijk trokken zich weer de grijze sluiers dicht en
hun doodse, stille kleurloosheid bedekte alles.
De mensen uit het dorpje schoven daaromheen als schaduwen voorbij. Zelfs in
hun winter-eenzaamheid regeerden de kastelen. Het galmend schot van een
koddebeier, het zwaar geblaf van de waak- en jachthonden, een bel die ergens klonk,
waren als zoveel getuigenissen van de geheime, grote macht, die daar, zelfs in de
afwezigheid van de meesters, nog tastbaar heerste. De géést van de kastelen bleef
aldoor regeren, als gold het een natuurkracht.
Maar met de lente kwam ontwaking en de mensen wachtten, in een soort angstig
verlangen, op de terugkomst van hun traditionele heersers. Waar zaten zij de ganse,
lange winter? In hun prachtige paleis-huizen van de hoofdstad; of ergens ver op reis,
in warme, vreemde landen? De mensen wisten 't niet, maar het mysterie verhoogde
het prestige en de terugkomst werd verbeid als een telkens nieuwe openbaring.
Weldra openden de kastelen hun zolang stug-gesloten oogluiken. Er werd geverfd,
geboend, gewassen; er heerste
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heen-en-weer-geloop, gerij, bedrijvigheid, en op een ochtend waren de heren daar
terug, als lentevogels na de winterdoodsheid. Zij kwamen terug in 't heerlijkste getijde
van het ganse jaar, met de ontluikende blaadjes op de heesters, met het lente-geroep
van de koekoek in de blauw-wazige verten, met de wegschietende zilverschichtjes
van de vissen in het water, met de verkwikkende geuren van alles wat herleefde en
bloeide, met de zachte weelde van de vette koeien in de malse wei, waar zij zich als
grote, zware bloemen langzaam in de zonneglans bewogen, terwijl de jolige
koewachtertjes, ravottend, onder 't trosje hoge populieren, in wild gestoei hun
lentevreugde uitjubelden.
Fonske, helaas, was er nu niet meer bij. Fonske, naast Van Belleghem op een hoge
ladder, was bezig, onder toezicht van de rentmeester, met de vensterkozijnen van
het grafelijk kasteel te verven.
Welke van al die ontelbare ramen zouden wel die van jonkvrouw Elvires kamer
zijn? Daar dacht Fonske voortdurend aan zonder het iemand te durven vragen, en
meteen vroeg hij zich vol angstige benauwing af, wat jonkvrouw Elvire wel zou
zeggen, als ze hem daar bezig vond. Hij hoopte maar, zonder te weten waarom hij
het hoopte dat hij er vóór haar komst reeds weg zou zijn.
Doch dat gebeurde niet. Op een ochtend, juist de laatste dag, dat zij er werkten,
kwam de rentmeester met grote gejaagdheid de terugkeer van de familie aankondigen.
Van Belleghem en Fonske moesten zich nu maar razend haasten, zien dat ze
klaarkwamen; maar ondanks al hun ijver kregen zij toch niet helemaal gedaan en
Fonske stond nog boven op de ladder, toen de grote auto van de graaf, volgeladen
met valiezen, het erf opreed.
De dienstboden waren er reeds in de ochtend aangeland en kwamen hun meesters
groeten; de rentmeester stond, diep buigend, met zijn hoed in de hand, de tuinlui en
de koddebeiers hielden zich eerbiedig op een afstand.
Fonske, bevend en blozend zonder te durven neerkijken, borstelde maar ijverig
voort, stil hopend, dat hij niet opgemerkt zou worden; maar de graaf, nauwelijks uit
de wagen gestegen, keek dadelijk naar de ladders op en vroeg verwonderd
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aan de rentmeester hoe het kwam dat de ververs nog niet weg waren. Zijn vraag
wekte ook de aandacht van mevrouw de gravin, van jonkvrouw Elvire, en de Engelse,
en op hun beurt keken zij omhoog en zagen en herkenden Fonske.
- Is dat wel Fonske! riep het jong meisje verbaasd.
Fonske, zijn naam horend, greep naar zijn pet om te groeten. Maar in zijn ontroering
deed hij 't zo onhandig, dat de verfborstel van tussen zijn vingers wegglipte en met
een spat op de grond viel.
- Och Hiere! kreet Fonske en haastte zich de ladder af.
Daar stond hij vlak vóór zijn jonge beschermster. Vuurrood, met schuwe
schaamte-ogen, keek hij haar even aan en sloeg dan weer de blik ten gronde.
- Moar Fonske, zij-de gij virrewoare geworden? vroeg jonkvrouw Elvire. En in
de klank van haar stem lag als 't ware iets van teleurstelling, terwijl zij hem, met
vervreemde ogen, van het hoofd tot de voeten opnam.
- Joajik, mejonkvreiwe, schuchterde Fonske.
- En goat-e gij noar de tiekenschole nie mier?
- Toettoet, mejonkvreiwe, alle zondagnuchtijngen.
- What a pity! jammerde halfluid de stem van de Engelse. Fonske stond daar
roerloos, met zijn bekladde handjes, tussen wier vingers de opgeraapte borstel beefde.
Hij had wel kunnen schreien, zonder te weten waarom. Hij keek nog eens bedeesd
de jonkvrouw aan en vond haar zó veranderd, dat hij haar haast niet herkende. 't Was
of daar iemand anders vóór hem stond. In die enkele maanden had ze zich bijna tot
volwassen vrouw ontwikkeld. Haar haren waren opgestoken, zij droeg geen korte
japon meer en zelfs de uitdrukking van haar gezicht scheen anders: nog altijd lief en
mooi; mooier, véél mooier zelfs dan 't jaar tevoren, maar ook ernstiger, strakker,
verder van hem af als 't ware. Fonske voelde instinctmatig die plotselinge afstand
van verwijdering, dat werk van de afwezigheid en 't maakte hem nog bedeesder, het
stolde als 't ware zijn ziel in zijn binnenste.
- G' hèt toch nog geschilderd, hoop ik? vroeg ze na een poos en bekeek hem even
weer met een glimlach zo innemend-vriendelijk als vroeger.
- O joa joajik, mejonkvreiwe, haastte Fonske zich te ant-
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woorden.
- Hawèl, ge moet veurt doen, zilde; 'k zal ne keer kome kijken. Goên dag,
glimlachte zij heel lief, en volgde haar ouders en de Engelse in het kasteel.
Met zwakke beentjes klom Fonske weer de ladder op. Het duizelde vóór zijn ogen
en even moest hij zich goed vasthouden.
- Toe, Fons, hoast ou, da we gedoan hên, vermaande Van Belleghem.
- Joa, boas, zei Fonske en ging vlijtig weer aan 't borstelen. Achter het raam waar
hij werkte, zag hij eensklaps gestalten heen en weer bewegen, binnen in de kamer.
Fluks herkende hij jonkvrouw Elvire en de Engelse en twee knechts, die een koffer
bovensleepten. Hij zag de jonkvrouw haar manteltje uittrekken. O! 't was dus háár
kamer, waaraan hij werkte! Hij zag het meisje even roerloos staan en in zijn richting
kijken. Toen zei ze iets tot de Engelse, die naar het venster toe kwam. Zij knikte van
achter de ruit naar Fonske en glimlachte met al haar tanden, en meteen liet ze 't
ratelend rolgordijn neer.
Fonske trilde even, alsof hij schrikte van het plots geluid. Hij had het gevoel van
iemand, die iets onbescheidens heeft gedaan en tot straf de deur vóór zijn neus dicht
krijgt.
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XI
Naarmate de koewachtertjes ouder en groter werden en een voor een het vrije leven
van de wei moesten vaarwel zeggen, werd, met hun werkkring, ook de aard van hun
vermaken anders. Velen bezochten reeds 's zondags de herbergen, speelden biljart
of kaart, dronken bier en jenever en keken naar de meisjes.
Rietje Koarelkes was al flink aan 't vrijen met Emeranske Casteel; Feelke Brouwers
liep achter Mietje Pruime en Miel Katoor en Dolfke van de Wiele zag men meestal
in de buurt van Elodie Vermaele en Faraïlde van Rompu. Alleen Fonske had nog
niemand.
Fonske had niemand, maar wel was er iemand, naar de andere kereltjes althans
beweerden, die heel graag Fonske had gewild, en dat was niemand minder dan Lisatje
van Belleghem, het veertienjarig dochtertje van Fonskes eigen baas.
Lisatje van Belleghem had een fijn en zacht gezichtje, fris wit en roze, met golvende
blonde haren en mooi-lichtblauwe ogen, blauw als de bloempjes van het vlas in
juniweelde. Haar glimlach was zoet en bekoorlijk en zij had mooie witte tandjes, die
eigenaardig konden blinken als zij glimlachte. Lisatje hielp haar moeder in huis en
in het ververswinkeltje en uit háár hand was het, dat Fonske zijn eerste ‘virfbakske’
gekocht had.
Uit de aard zelf van de betrekking, die Fonske bij Van Belleghem vervulde, moest
hij er dikwijls aan huis komen. Hij gebruikte er dan ook meestal het middagmaal en
als 't wat laat werd met hun werk, ook wel eens het avondeten. Dan werd hij door
Lisatje bediend en 't meisje zette hem gewoonlijk borden voor alsof hij uitgehongerd
was. Hij moest telkens voor de te milde hoeveelheid bedanken, maar telkens ook
drong Lisatje zó vriendelijk, met zulk een innemende
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glimlach van haar bloemenoogjes en haar schittertandjes aan, dat Fonske dikwijls
meer verorberde dan hij wel lust had, om haar geen verdriet aan te doen.
's Zondags, als Fonske naar de trein ging om in de stad zijn tekenles te nemen,
was het hoogst zelden als Lisatje hem onderweg naar het station niet ontmoette, en
ook bij zijn terugkomst, stond zij doorgaans op de drempel van haar huisje, waar hij
voorbij moest, de frisse lucht te genieten. Rietje, Feelke, Dolfke, Mielke hadden dat
alles al lang in de gaten evenals Emeranske, Mietje, Elodie en Faraïlde, en allen
lachten en gekten erom: alleen Fonske merkte daar niets van, of was met andere
gedachten bezig. Fonske tekende en schilderde aanhoudend in zijn schaarse, vrije
uren, met trillend-gespannen hartstocht, als werkend voor een doel dat niemand
anders kende; en, wijl hij de sympathie van het meisje wel voelde, zonder de aard
daarvan te vermoeden, liet hij haar af en toe zijn schilderingen zien en juichte
inwendig van genot, wanneer zij die, met van eerbiedige bewondering in elkaar
geslagen handen ‘zeu scheune, o, toch zeu scheune’ vond.
Fonske was daar zo gelukkig door, dat hij haar eens beloofde haar portret te zullen
maken, wat Lisatje tranen van ontroerde dankbaarheid in de mooie
blauwe-bloemenoogjes bracht.
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XII
Het duurde wel een hele tijd vooraleer jonkvrouw Elvire haar belofte naar Fonskes
werk te komen kijken, volbracht. Het was reeds volop zomer en al heel dikwijls had
Fonske het jong meisje met haar gouvernante, of in gezelschap van meneer Gaëtan
en de baron, van het ene kasteel naar 't ander door de weiden heen zien lopen, zonder
dat zij ooit bij hem aankwam. Telkens vroeg hij 's avonds, bij zijn thuiskomst, gejaagd
aan zijn moeder: - Hé jonkvreiw Elvire hier nog nie geweest? Telkens moest moeder
hem met het spijtig: - nien z' jongen, nog niet, teleurstellen.
Fonske werd er droevig en neerslachtig onder. Het kwelde hem, het wierp een
schaduw over zijn ganse leven: jonkvrouw Elvire zag niet meer naar hem om;
jonkvrouw Elvire had hem vergeten. En daar was niets aan te doen, hij kon toch zelf
niet naar haar toegaan als zij het niet verlangde; en Fonske leed in stilte en begon te
wanhopen, toen eensklaps, op een zondagnamiddag, terwijl hij in Van Belleghems
huis bezig was met Lisatjes portret te schilderen, zijn moeder, vergezeld van
jonkvrouw Elvire en haar gouvernante, daar buiten vóór het raam verschenen.
- Och Hiere! schrikte Fonske. En de penselen vielen uit zijn hand, net zoals weken
tevoren de kladborstel gevallen was.
- Zóen ze binnen komen! riep met een angststem Lisatje, die dadelijk opgesprongen
was.
Maar ze waren reeds binnen. - Kijk, zie, mejonkvreiwe, hier zit hij, riep Fonskes
moeder, de beide jongedames voorloodsend.
- Derangeren we niet? vroeg het kasteelmeisje met haar vriendelijkste glimlach.
En zij knikte minzaam naar Lisatje, terwijl de Engelse verrukt uitriep:
- Oh! what a beauty!
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Fonske was opgestaan, geheel en al ontsteld door het voornaam bezoek. Hij had een
kleur als vuur en kon nauwelijks met enkele, korte zinnetjes de belangstellende vragen
van het jong meisje beantwoorden. Zij keek naar het portret, vond het heel mooi,
keek dan ook lang en strak naar Lisatje, als wou zij haar geheel ontleden.
- Es dat 'n vriendinneke van u? vroeg zij eindelijk met een raadselachtige glimlach.
- O nie nien 't, mejonkvreiwe, antwoordde Fonske zonder na te denken, met een
soort gejaagde onhandigheid. En weer kreeg hij een vuurkleur, zonder te weten
waarom. Even keek hij op naar Lisatje, die dadelijk, als 't ware boos, de blik van
hem afwendde.
- Woarom niet? hernam jonkvrouw Elvire. - Ge schildert heur zeu scheune.
En weer keek zij vol aandacht het jonge meisje aan en wisselde enkele woorden
in vreemde taal met haar gouvernante.
- 't Es de dochter van Van Belleghem, mijn miester, antwoordde onderdanig Fonske.
- Joa 't, mejonkvreiwe, 't es lijk of hij zegt, meende Fonskes moeder gewichtig te
moeten beamen.
Een deur ging open en Van Belleghem kwam binnen: groot, dik, rood, met zwarte
snor en opgeblazen kop, die van heel wat zondagborreltjes en potjes bier scheen te
getuigen. Hij had een platte, zwarte pet op met verlakte klep, die hij even afnam om
te groeten en hij riep dadelijk vet-lachend, op familiaire toon:
- Da es nen artiest, e-woar, mejonkvreiwe! Hij zal nog moeten eindigen mee 't
expezeren!
En hij lachte heel hard om zijn buitengewoon geestig gezegde.
Jonkvrouw Elvire en de Engelse lachten maar heel zwakjes tegen. Zij voelden
blijkbaar iets hinderlijks in de aanwezigheid van de triviaal-dikke kladpotter. Zij
wisselden halfluid enkele woorden in hun vreemde taal en jonkvrouw Elvire vroeg
aan Fonske:
- Kan ik euk ou ander werk ne keer zien, dat thuis es?
- Joa joa g' mejonkvreiwe, antwoordde Fonske; en hij was dadelijk bereid haar te
vergezellen. - 'k Zal were komen om
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't hier op te kuisen, zei hij tot Lisatje. Lisatje gaf geen antwoord. Zij stond
rood-gegeneerd naast de muur en in haar mooie blauwe-bloemenoogjes glom als een
natte gloed van droeve spijtigheid.
- Goên dag, groette haar minzaam jonkvrouw Elvire, en ook de Engelse groette
innemend, met volle tandenglimlach; maar in Lisatjes benauwde wedergroet verkropte
haast een snikje.
Zij zag, als 't ware hunkerend, het drietal buiten vóór het raam passeren. Fonske
keerde zich instinctmatig half om en zag haar ook, maar dadelijk trok ze zich weg,
als wilde zij hem niet meer zien.
Toen Fonske na een uur in 't huisje van Van Belleghem terugkwam om voort aan
Lisatjes portret te werken, was 't meisje nergens te vinden. Het hele schilderrommeltje
stond daar nog onaangeroerd en Van Belleghem noch zijn vrouw wisten waar hun
dochter was. Van Belleghem ging op de achterdrempel staan en riep met zijn grove,
zware stem naar achter in het tuintje:
- Hei, Liza, woar zit-e dan?
- Hier, klonk zacht een zwak stemmetje.
- Ge moet binnen komen, Fons es doar were.
Maar Lisatje kwam niet.
- Wa steekt ze zij in heur heufd! pruttelde de moeder. - Toe, Fons, goa zelve ne
kier zien.
Schoorvoetend ging Fonske 't tuintje in. Het was een heel klein tuintje, een paadje
tussen palmboompjes en klapbesstruiken, met aan het eind een bloemenprieeltje. In
dat prieeltje zat Lisatje heel alleen op een bank, met de rug halvelings naar Fonske
toegekeerd.
- Lisatje, wilt-e were komen poseren? vroeg hij zacht.
- Nien ik, hoofdschudde zij kortaf.
Hij stond daar even, roerloos en bedremmeld.
- Woarom niet? vroeg hij eindelijk.
- Dóáromme!
Hij begreep er niets van. Wat had hij haar nu toch misdaan!
- Toe, kom, streelde hij vleierig.
- Nien ik, zeg ik ou! beet zij hem eensklaps vinnig toe; en
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draaide een boos gezicht naar hem om, dat gans betraand was.
- Oo! schrikte hij, stil achteruitwijkend.
En meteen begreep hij,... begreep in angstvolle ontzetting dát, wat Rietje Koarelkes
en Feelke Brouwers en Mietje Pruime en Faraïlde van Rompu en al de anderen al
sinds maanden lang begrepen hadden.
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XIII
Drie jaar waren verlopen. Fonske werd nu zeventien. Hij was lang uitgegroeid en
mager opgeschoten, en een fijn, bruin snorretje beschaduwde zijn bovenlip, maar
verder droeg zijn smal gezichtje nog altijd iets van die schuchtere,
weemoedig-getrokken uitdrukking van de kinderjaren, alsof vroeg verdriet en stille
armoede er een onuitwisbare stempel op hadden gegrift.
Om hem heen ging 't leven de gewone gang, waarin het nu eenmaal scheen
vastgegroeid. Steeds leefde hij alleen met zijn moeder in het kleine dorpshuisje,
steeds ging hij werken bij en met Van Belleghem, steeds trok hij iedere zondagochtend
naar de tekenacademie in de stad, en steeds ook kwamen met de lente en vertrokken
met de winter de bewoners van de regerende kastelen. Meneer de graaf hinkte wat
aristocratisch-stijver op zijn stokje, meneer de baron opende een steeds ruimer uitzicht
over 't groene weilandschap tussen zijn waggelende o-benen; en meneer Gaëtan, heel
lang en slank geworden, droeg nog steeds zijn griezelig-weggekamde ‘boulevard’
op 't zwarte achterhoofd en beoefende verder velerlei sporten: jagen, paardrijden,
automobielen, het laatste dikwijls in gezelschap van jonkvrouw Elvire en haar Engelse
gouvernante.
Van jonkvrouw Elvire kreeg Fonske af en toe nog eens bezoek. Het meisje, dat
nu een mooie jongedame was geworden, bleef belang stellen in haar beschermeling,
doch haar jeugdige geestdrift van de eerste zomer, toen ze zijn talent ontdekt had,
was toch nooit teruggekomen. Sinds de dag, dat ze Fonske gezien had, in
kladpotterskiel op de ladder aan 't kasteel, was er iets in haar bejegening veranderd,
alsof zij pas dan had gevoeld een afstand, die niet mocht overschreden worden.
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In de eerste tijden had Fonske sterk daaronder geleden. Voor hem toch had die
verandering geen reden van bestaan, al voelde hij ook instinctmatig wel, dat die
verhouding juist de enig mogelijke was tussen hem en een meisje van haar stand.
Hij had er soms 's nachts in zijn bed om geschreid en dat onbevredigd gevoel
tegenover jonkvrouw Elvire had hem ook bestendig de zachte genegenheid doen
verwaarlozen van Lisatje, die na haar eerste en enige pruilbui, weer dadelijk zo
lief-toeschietelijk naar hem toegekomen was. Iets van verbitterde teleurstelling was
diep op de bodem van zijn zieltje blijven liggen; en, zonder dat hij 't zelf vermoedde,
hadden de jaren en het ontwikkelingsproces van zijn groeiend leven, dat pijnlijk
gevoel scherp in hem wakker gehouden. De minste aanraking van 't teder onderwerp
deed de zieke snaar weer trillen, en hoe meer ze trilde, hoe meer het heimelijk leed,
door allerhande bijoorzaken onderhouden en gevoed, zijn angel in de wond omkeerde.
Een van die bijoorzaken, een van de scherpste en gevoeligste, kwam van buiten
af op hem inwerken. In de loop der jaren had hij van lieverlede inniger aanraking
gekregen met enkele leerlingen van de tekenacademie, en wel voornamelijk met
twee: Florimond Brandt en Sylvain van Wetering.
Zij waren allebei zowat anderhalf jaar ouder dan Fonske. Sylvain had reeds
schilderijen op tentoonstellingen geplaatst gekregen en verkocht; en Florimond, die
als aspirant-beeldhouwer was begonnen, scheen langzamerhand een kentering in de
uiting van zijn kunstgevoel te volgen, en was bepaald op weg om dichter en schrijver
te worden. Beiden waren geboren stedelingen. Florimonds ouders hielden een klein
handeltje en de vader van Sylvain was klerk bij een notaris.
Het waren twee eigenaardige typen: Florimond, een en al uitbundigheid; Sylvain
geconcentreerd en stug. Twee contrasten, ieder op zichzelf heel sterk individueel,
en beiden een onbewust-krachtige invloed uitoefenend op Fonske, die met een soort
bewonderende verering naar hen opzag.
Reeds hun uiterlijk boezemde 't eenvoudig kind van 't platteland zulk een ontzag
in. Zij waren alle twee een hoofd langer dan Fonske, sterk en flink als echte mannen,
met ogen vol zelfvertrouwen en een baard, die zij maar lieten groeien:
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blond bij Florimond, bruin bij Sylvain. Hun geest, hun ideeën, waren als de uiting
zelf van hun fysiek wezen. Alles bij hen klonk affirmatief-beslist, sterk voor of tegen
iets, zonder toegevendheid noch middelmaat. Er waren geen vraagstukken, op welk
gebied ook, waar ze geen verstand van hadden en waarvoor ze niet dadelijk de
oplossing vonden. Zij wisten het en transigeerden nooit; 't was zo en niet anders, en
wie dat niet aannam was minder dan niets en had geen reden van bestaan. In een paar
dozijn droge woorden brak Sylvain de ganse tekenacademie af en bouwde een nieuwe,
onaantastelijke kunstleer op; met enkele grootzwaaiende gebaren haalde Florimond
beeldhouwkunst, poëzie, literatuur en toneel omver en rees zelf, als een jonge Titan,
op de puinen daarvan in de plaats. Zo had Fonske hen dikwijls bezig gehoord, de
een exuberant en praterig, de andere koel en stil, en zolang had hij in bewondering
naar hen staan gapen, tot zij hem eindelijk opgemerkt en, door zijn stille verering
gevleid, enigszins in hun midden opgenomen hadden.
Zij toonden belang in hem te stellen en hadden gevraagd wie hij was en hoe hij
op de tekenacademie was gekomen.
Fonske, met kleurende wangen, vertelde hun van de graaf, en van de baron, en
van jonkvrouw Elvire, en van meneer Wattenberg. Bij het horen van deze naam
schimpten zij vinnig: dat was een uil, een ploert, een vent van niks, maar de
bescherming van de graaf en zijn dochter stemde de twee intransigante estheten tot
grondiger nadenken, en weldra uitte de prater van het tweetal zijn ideeën over het
geval en wat ervan kon komen.
De kunst, zei hij, stond boven alles. Dat was het hoogste en eigenlijk het enigste.
Al het overige was niets, bestond niet. Fonske, als schilder met talent, - en dat zou
hij worden - stond hoger, duizend maal hoger dan de graaf, en de baron, en de jonker,
en de jonkvrouw. Maar Fonske was arm en dat maakte hem ondergeschikt. Hij moest
dus, als het kon, zien rijk te worden. Zij allen, artiesten, moesten trachten rijk te
worden, hadden het recht en zelfs de plicht zo spoedig mogelijk rijk te worden, omdat
rijkdom vrijheid was en vrijheid, volle, onbezorgde en onbegrensde vrijheid
onontbeerlijk voor 't ontbloeien van de kunst. En in Fons' speciaal geval was de
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weg zeer eenvoudig en zeer helder aangewezen: de jonkvrouw was rijk, zij had zich
voor hem geïnteresseerd, hem onder haar bescherming genomen: hij moest het er
dus maar op aanleggen om haar zo spoedig mogelijk tot de zijne te maken. Nog eens:
hij was in niets haar mindere; wel integendeel in alles haar meerdere, behalve in 't
fortuin. De jonkvrouw mocht zich zeer gelukkig achten als ze door haar geld, door
haar ellendig geld, later een groot kunstenaar tot echtgenoot kon hebben.
Fonske luisterde vreemd op, en vroeg zich even af, of die twee hem soms voor de
gek hielden. Doch neen, in 't geheel niet, zij waren volkomen ernstig; de stille beaamde
met gewichtig hoofdgeknik de woorden van de prater, en beweerde in een paar korte
zinnen, dat zulke dingen veel gebeurden, dat er ontelbare voorbeelden van waren.
Vol van tegenstrijdige gedachten en gewaarwordingen ging Fonske dan naar huis
en bespiegelde tot in 't oneindige de mogelijkheid van de hem voorgetoverde illusie.
Dat leek hem alles wel bereikbaar en gemakkelijk zolang hij ginds in de stad was en
de moed-ingevende, opbeurende woorden van Florimond en van Sylvain aanhoorde,
maar hier, in 't nederig dorpje waar eigenlijk iedereen gebukt ging, en vooral in het
armoedig huisje van zijn moeder, zo zwak en klein, onder de welbeschermende, maar
tevens benauwende schaduw van de twee machtige, regerende kastelen, hier leek
het plotseling weer domme waan en onzin, en de jongen werd boos op zichzelf, dat
hij ook maar één enkel ogenblik ernstig zulk een ongerijmde hersenschim kon
koesteren. Hij schudde 't als een gekheid van zich af, hij wilde er niet meer aan
denken, hij wilde aan niets meer denken dan aan zijn kunst, die hem meer en meer
in beslag nam en waaraan hij tot de laatste minuutjes van zijn zo zeldzame vrije uren
opofferde.
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XIV
Hij maakte vorderingen. Hij voelde zelf dat hij vorderingen maakte en dat gevoel
vervulde hem met kracht en moed. Eens had jonkvrouw Elvire hem iets van haar
eigen werk getoond en zó vast en zeker en toch zonder enige overmoed wist hij, dat
het zijne daar nu reeds ver boven stond, dat dit vluchtig bewustzijn, althans in iets
haar meerdere te zijn, hem dagenlang troost had gegeven. Hij wist het, hij wist het
met de volste zekerheid; en niet alleen hij, maar ook zij zelf had het gevoeld, want
zij had hem gezegd:
- Gij keunt dat al veel beter als ik, Alfons.
Alfons! Zij noemde hem nu niet meer Fonske, gelijk vroeger, maar gaf hem zijn
volle naam. Zij sprak tot hem als tot een man, en, waar zij over kunst sprak, als tot
een gelijke en weldra als tot een meerdere. Een gelijke! Zou het dan toch mogelijk
zijn wat Florimond en Sylvain hem steeds met kracht bleven voorspiegelen! Als
kunstenaar, ja, maar verder!... Had hij maar de kennis, de wetenschap, de instructie,
de manieren, en ook het onverstoorbaar zelfvertrouwen en aplomb van zijn twee
vrienden; maar daar had hij niets van, helaas! hij wist niets, hij kende nog niet eens
enkele woorden Frans - de taal die zij gewoonlijk sprak - en hoe knapper hij werd
in zijn kunst, hoe dieper en schrijnender voelde hij alles wat hem nog zozeer ontbrak
aan verdere opleiding.
Kon hij althans maar een beetje Frans, om niet altijd in zijn plat Vlaams dialect
met haar te moeten spreken! Maar wie zou het hem leren? Hij piekerde daarover, hij
dacht er halve nachten over na en voelde zich radeloos-ongelukkig. Dat kwam hem
ineens als een alles overwegende hoofdzaak voor. Dat hij arm was, dat hij laag werk
moest verrichten om aan zijn brood te komen, dat hij met zijn moeder in een hutje
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woonde, dat alles leek hem niets, vergeleken bij het grote euvel, dat hij geen enkel
woord Frans kon spreken. En eens, in de nood van zijn ontreddering, bekende hij 't
aan Florimond en aan Sylvain:
- 't Zoe meschien meugelijk zijn, da 'k moar 'n beetse Frans kon.
- Liert heur Vloams! antwoordde Florimond, die een vurig vlaamsgezinde was.
- Da kan ze, zuchtte Fonske.
Florimond keek hem strak aan, met glimlachende mond en schitterende ogen, als
in geestdriftig nadenken.
- Hawèl, weet-e watte: 'k zal ou Frans lieren.
Fonske sprong van blijdschap op.
- O! da-ge dá wilde doen! Da-ge dá wilde doen! smeekte hij als in een vrome bede.
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XV
En het gebeurde. Elke zondag, na de tekenles, nam Florimond, de heetgebakerde,
hartstochtelijke flamingant, die het Frans goed kon maar onverzoenlijk haatte, Fons
mee naar huis en gaf hem Franse les. Fonske schoot er wel zijn middagmaal bij in,
maar wat kon het hem schelen: hij leerde Frans!
De eerste keren waren pijnlijk. Fonske wanhoopte of het wel ooit zou gaan. Maar
hij wilde met een stugge energie en eindelijk ging het een beetje. Weldra kon hij
sommige dingen in de courant lezen en een elementair gesprek voeren.
Maar behalve 't speciale doel waarvoor het buitenkind zich wenste te ontwikkelen,
deed de groeiende kennis in hem ook van lieverlede een ganse wereld van onbekende
emoties en verlangens ontwaken. Hij voelde reeds de invloed van de beschaving in
haar duizenden vertakkingen en 't was hem als een telkens nieuwe openbaring, als
de kennismaking met een toverwereld waar hij 't wonderkind van was. Wat was het
leven anders dan 't geen hij tot nog toe op zijn dorpje kende! Wat was 't oneindig
rijker en veelzijdiger! En, de algemene verschijnselen tot zijn eigen bestaan
terugbrengend, dacht hij aan 'tgeen er noodzakelijkerwijze in moest veranderen om
hem enigszins op het peil te brengen, waar hij zich, althans voorlopig, wenste te
handhaven. Hij moest andere, meer steedse kleren dragen; hij moest het
minderwaardig werk, bij Van Belleghem, zo spoedig mogelijk verlaten om zich, zo
veel en zo uitsluitend als 't maar kon, enkel aan zijn kunst te wijden; en eindelijk
moest hij zijn moeder zien te bewegen om zich ook netter en fatsoenlijker te kleden
en een andere, ruimere, ietwat deftiger woning te betrekken. Maar voor dat alles was
geld - en nog wel tamelijk veel geld - nodig; en hoe zou hij daar aan geraken?
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Naarmate zijn betrekkingen met Florimond en Sylvain intiemer werden, drong hij
ook wat dieper tot hun eigen leven door en kwam er vanzelf toe hun voorbeeld
enigszins te volgen. Dat waren krachtige modellen, van wie een sterke invloed en
een vast vertrouwen uitging. Sylvain had weer een schilderijtje verkocht en van
Florimond waren verzen opgenomen in een tijdschrift dat betaalde; zij hadden beiden
geld op zak; en Fonske, door zijn sterk verlangen en de nood gedwongen, nam
eindelijk al zijn moed bij elkaar en vroeg eens aan Sylvain:
- Keunt-e mij euk nie ne kier aan azeu ne keuper helpen? Nogal verbaasd en
misschien wel een ietsje geërgerd over Fonskes durf, keek Sylvain naar hem op.
Maar meteen voelde hij zich gevleid dat het buitenkind zo nederig zijn hulp inriep,
en, na een ogenblikje aarzeling, antwoordde hij, flegmatisch-kortaf, als naar gewoonte:
- Misschien. Hèt-e wat?
- Joa joajik, verzekerde Fonske.
Tot nog toe hadden de beide estheten zich eigenlijk niet geïnteresseerd voor wat
Fonske, buiten de academielessen om, al of niet aan tekenen en schilderen presteerde.
Evenmin hadden zij enig verlangen getoond om te weten waar hij woonde of kennis
met zijn omgeving te maken.
Nu leek het hun echter wel leuk om daar eens heen te gaan en op een mooie
zondagmiddag werd het plan ten uitvoer gebracht.
Na iets gebruikt te hebben in een restauratie - ook al weer een ontroerende
nieuwigheid voor Fonske, waar hij zich voorzeker nooit alleen zou gewaagd hebben,
- haalden zij de trein en stapten een half uur later bij het klein stationnetje Meulegem
af.
Fonske had vooruit zijn moeder gewaarschuwd. Zij zou zich op haar
uiterst-best-mogelijk aankleden en het armoedig huisje zou er zo weinig armoedig
en zo netjes uitzien als het maar kon.
't Was geen geringe emotie voor Fonske, toen hij zo tussen zijn twee voorname
vrienden de weg naar 't dorp opwandelde. Zij droegen breedgerande, zwarte
deukhoeden op hun wilde haren en hadden elk een zware knuppel mee, alsof ze
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zich aan een aanranding verwachtten. Zij waren echte stadsmensen, die nooit naar
buiten kwamen en zij stelden Fons al dadelijk de gekste vragen over wat zij op het
land bemerkten.
Hun verschijning maakte ophef. Die lange haren, die grote hoeden, die wild
groeiende baarden, 't was alles heel ongewoon op Meulegem; de deuren vlogen in 't
voorbijgaan open en Fonske hoorde duidelijk genoeg de onbehouwen-nieuwsgierige
uitroepingen:
- Wie zijn datte? Mee wie leupt Fons Vermoare doar? Ha da zijn zeker zotten!
Florimond glimlachte, zeer uit de hoogte:
- De naturellen 'n zijn hier nie geweune van meinschen te zien, geleuf ik!
Eigenlijk schaamde Fons zich een beetje, én over 't eigenaardig uiterlijk van zijn
twee vrienden, dat niet paste in die omgeving, én over de opdringerige
onbescheidenheid van zijn mede-dorpelingen. Vóór het Vosken onder andere, waar
Rietje Koarelkes en Feelke Brouwers met nog twee andere jonge boerenkinkels aan
het bolspel waren, ging het er wel wat erg toe. Zij staakten hun spel om met gapende
monden en ogen te kijken en Feelke riep brutaal-luid terwijl ze voorbijtrokken:
- Fons,... verdome,... wa ès da? Mee wie leupt-e gij doar? Fons gaf geen antwoord,
maar achter hun rug ging een hoongebrul op, gevolgd door hevig schaterlachen.
- 't Zijn hier nog wilden, glimlachte kalm Sylvain.
Fonske was maar blij dat ze al spoedig aan zijn huisje waren.
- Welgekomen, meniers, welgekomen! groette Fonskes moeder, hen nederig op
haar drempel tegemoetkomend.
Zij namen even hun geweldige flaphoeden af en groetten haar als ‘madam’.
- Tut tut tut, madam, noem gulder mij ‘vreiwe’ meniers. We 'n zijn wij moar
simpele wirkmeinschen, meniers. Kom binnen as 't ulder blieft.
Zij traden binnen, hun hoge gestalten onder 't laag deurgewelf buigend.
Fonske leidde hen in 't slaapvertrek, liet hun daar zijn schilderijen zien.

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

930
- Dàt es slecht! riep dadelijk, op categorische toon, Florimond, naar een doek waarop
't kasteel stond afgebeeld, wijzend.
Sylvain, sprakeloos, hoofdknikte beamend. Fonske voelde zich pijnlijk
teleurgesteld.
- Menier Wattenberg vond het pertan1 goed, waagde hij schuchter.
Dat deed de anderen opspringen.
- Dat es wel 't duidelijkst bewijs dat 't niet 'n deugt! triomfeerde Florimond. En
Sylvain, vol minachting, beaamde nogmaals met een zwijgend hoofdgeknik.
Andere doeken werden getoond.
- Dàt es goed, zie, dàt es goed! riep Florimond een landschapje ter hand nemend.
En, op een spottoon:
- Wat hé menier Wattenberg dóarvan gezeid?
- Hij 'n hé 't nie gezien, antwoordde Fonske.
- Dìt es goed, dìt es nog veel beter, zei nu op zijn beurt, in kalme woorden, Sylvain,
een lijstje uit de stapel nemend. En hij ging ermee bij 't raampje staan.
't Was 't konterfeitsel van Lisatje van Belleghem. Zonder het zelf te weten had
Fonske er iets werkelijk aardigs van gemaakt. Hij had het jong meisje in profiel
geschilderd, tegen het licht van een kleingeruit raampje, dat uitzicht op een
bloementuintje had. En het fris wangetje, het mooi-omscha-duwd bloemenoogje, het
zuiver voorhoofdje en heel het fijn profiel met blonde haren, alles kwam in zachte
harmonie van lijn en kleuren overeen met de omgeving: 't was of het knap gezichtje
midden in de bloemen stond, zelf bloem onder de bloemen, met iets van zalige
verrukking om de halfontsloten lippen, alsof het heerlijke geuren inademde. Nu kon
ook Florimond niets anders dan juichend goedkeuren; zij gingen alle twee bij 't
venster nauwkeurig de details ontleden en toen keerden zij zich met een olijk lachje
naar Fons om en vroegen hem of dat een meisje uit het dorp was.
- Joajoa 't, antwoordde Fons, - 't es Lisatje van Belleghem,

1

Pourtant.
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't dochterke van mijnen boas.
- 't Es spijtig da z'in de stad nie 'n weunt, 'k zoe euk ne kier heur portret moaken,
zei Sylvain. En weer lachte hij ondeugend.
Fonske ging daar niet verder op door, maar de toon van zijn vrienden over Lisatje
beviel hem maar half. 't Was enigszins alsof de hand werd geslagen aan iets dat hem
alleen toebehoorde. Hij voelde iets als een heel klein beetje jaloezie; en meteen kreeg
Lisatje voor hem een betekenis die ze tot nog toe niet had. Hij nam het schilderij en
stopte het weg; liet andere dingen zien.
Zij vonden nog twee of drie stukken goed en al het overige onvoorwaardelijk
prullen, en Sylvain besloot dat hij die enkele doeken zou meenemen en ze aan zijn
kunstverkoper laten zien. Hij hoopte wel, dat hij er twee of drie van de hand zou
kunnen doen. Fonske was al bij voorbaat dankbaartevreden.
Toen was er daar in 't huisje niets meer te bekijken en nu verlangden zij de tijd
die zij nog over hadden te gebruiken om iets van het dorp en de omgeving te zien.
- We zillen op de Meulenberg goan, zei Fonske. - Van doar uit zieje alles.
Zij gingen.
Fonske leidde hen eerst tussen de enkele huizen van 't dorpje, waar alweer de
mensen zeer nieuwsgierig op hun drempel kwamen kijken. Enkelen groetten met
diepe buiging, uit slaafse gewoonte hun heren te groeten, maar de meesten deden
het niet, gedeeltelijk omdat Fons erbij was, maar ook wel alsof zij instinctmatig
voelden, dat het hier geen echte heren gold, zoals zij die gewend waren. Toen zij
voorbij het huis van Van Belleghem kwamen was Fons eigenlijk blij dat daar niemand
op de drempel stond en hij zei hun ook maar niet, dat Lisatje daar woonde. Langs
een smal, stijgend paadje, tussen twee, dicht met kreupelhout begroeide zandheuvels,
bracht hij hen boven op de molenberg.
Daar strekte zich een heerlijk zicht van urenwijde ruimte uit. En 't was zó
onverwacht, daar midden in het vlakke Vlaanderen, dat zelfs aan de twee stedelingen,
vrij ongevoelig voor natuurschoon, een kreet van verraste bewondering ontsnapte.
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Het ganse land lag er onder hun voeten, met bossen, bouwland, weiden en rivier, in
doezelige golvingen wegdeinend naar de blauwachtige heuvelverten, alsof een goede
reus met grote, zachte hand in liefdevol gebaar over de wijde streek had heengeaaid.
Hier had hij een glinsterende zilverkronkel van de rivier getrokken, dáár had hij een
donker bos geplant, ginds verder nog het tintlend goud van de oogstvelden gestrooid,
en alles als het ware overgoten met een heilig-stille atmosfeer van zoete rust. Het
nietig dorpje, met zijn spits kerktorentje, dat daar vlak onder lag, was als een nestje
van geluk en poëzie; de oude, grijze molen stond met naaktgekruiste wieken in zijn
eenzaamheid te dromen en heel in het verschiet, heel licht en nauwelijks zichtbaar
boven de eindeloze, dichte deining van de donkere bomenkruinen heen, verrezen de
hoge torens van de verre stad, ijl als lichtbakens over de wijde uitgestrektheid van
een zee.
Fonske, trots dat ze zijn streek zo mooi vonden, wees hun de twee kastelen: 't
kasteel van ‘menier den b'ron’, 't kasteel van ‘menier de groave’.
- Zeu 't es doar da ze weunt? glimlachte Florimond naar de koepels en de torens
wijzend.
Fonske kreeg een kleur.
- Joa 't, knikte hij met inspanning.
- Hawèl, ik hier, en gij doar, Sylvain, schertste Florimond, om beurt naar de twee
kastelen wijzend, - da zoe mij goan. En ou?
Sylvain grinnikte dat hij er niets tegen op had, maar dat er toch ook wel een plaats
voor Fons en de jonkvrouw moest opengehouden worden.
Zij gingen daar een tijd op door, tot stille ergernis van Fonske, die dat alles wel
misplaatst vond; en eindelijk drukten zij 't verlangen uit, althans één van die twee
kastelen, het mooiste, waar Fons later zou wonen, van dichtbij te zien.
Fonske kon niet anders dan er hen heen brengen.
Zij huppelden vlug de molenberg af, liepen dwars door het dorp, kwamen in de
weide.
- Wa veur 'n biest es dat! riep eensklaps Sylvain, angstig opzij springend.
Nu kon Fonske ook eens hartelijk met hem lachen.
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- Zij-je gij schouw van nen oakpuit1! spotte hij.
Sylvain had blijkbaar nog nooit een kikker gezien. Met aandachtig wantrouwen
ging hij 't beest nauwkeuriger opnemen, telkens weer 'n beetje schrikkend bij iedere
wipsprong. Florimond, die wél eens kikkers had gezien, lachte hem vierkant uit.
- 'k Ben d'r vies van, griezelde Sylvain met opgekrulde bovenlip.
In kalme nieuwsgierigheid kwamen nu ook de koeien op hen af. Zij stapten loom
en breed over de wei en bulkten. De beide stedelingen bleven staan en hielden hun
knuppels in de hoogte.
- 't Zijn stieren! riep Sylvain.
Fonske moest schaterlachen, ging naar de koeien toe, klopte hen pletsend op de
schoften:
- Ala, Bloare, ala, Blesse, uit de wig!
- 'k 'n Zoe buiten toch nie keune weunen, verzekerde Sylvain.
Zij kwamen bij de rivier en stonden vóór 't kasteel, Fonske vol overgeërfd ontzag,
de beide stedelingen met iets superieur-schimpends in de ogen.
- 't Ziet er parvenu-achtig uit, beweerde Florimond; en Sylvain hoofdknikte,
sprakeloos beamend. Fonske begreep het woord wel niet, maar voelde een afkeuring.
Florimond ging naar het bootje toe, dat aan de oever lag.
- O! ge 'n meug niet! schrikte Fonske, - 't es 't beutse van 't kastiel.
- 't Beutse van 't kastiel! riep Florimond verbaasd. - En 't ligt hier in de wei!
- 't Es gelijk, 't es 't beutse van de groave, doar 'n mag niemand mee voaren!
verzekerde Fonske.
- Hoe komen de meinschen dan over 't woater? ergerde zich Florimond.
- Ginter, 'n endeke verder, aan den overzet van boerke Floncke, zei Fonske.
Zij volgden de rivier tot aan de overzet van boerke Floncke,

1

Kikvors.
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waar, op hun geroep, een stevig-knappe meid hen met een bootje naar de andere
oever bracht. Zij liepen dwars door boerkes hof, de beide stedelingen even
neus-dichthoudend voor een scherp riekende mestvaalt en kwamen weldra in een
lange, prachtige beukendreef, de dreef van het kasteel.
Fonske vond het niet bepaald prettig daar met zijn twee voorname vrienden te
lopen. Eigenlijk achtte hij hen beter geschikt voor de stad dan voor buiten en 't speet
hem wel een beetje dat hij ze naar Meulegem had meegenomen. Zij bewonderden
zo weinig wat hijzelf zijn leven lang had leren waarderen en vereren, en hij wist niet
goed of hij wel verheugd dan bang moest zijn voor een mogelijke ontmoeting met
jonkvrouw Elvire of een van de andere adellijke familieleden. Terwijl hij dat in
zichzelf overwoog werd het gesnor van een automobiel hoorbaar en door 't kasteelhek
kwam de welbekende, grafelijke auto aangereden.
Fonske kreeg een vuurkleur en trok zenuwachtig zijn vrienden bij de mouw.
- Z' es doar! kreet hij dof.
De twee estheten drongen opzij. Zij maakten front naar de weg en bleven
onbeweeglijk staan, als palen. Heel langzaam kwam de open auto aangereden. Aan
't stuur zat meneer Gaëtan, naast hem jonkvrouw Elvire en in de achterwagen de
Engelse, die glimlachte met blote tanden.
Fonske nam zijn hoedje af en groette met diepnederige buiging. Hij kreeg een
minzaam knikje, toch een beetje als van ver, terug. Toen vertrok 't gezicht van de
jonkvrouw plotseling als van ontstemde verwondering en in het snorren van de motor
keek zij met hautaine strakheid naar de twee grote flaphoeden en de wilde baarden.
De estheten hadden geen lid verroerd. In arrogant-stugge houding namen zij het
meisje vrijpostig op en keken ook de jonker met zijn ‘boulevard’ na. 't Was zó gewild
en vlug-vijandig, dat Fonske ervan schrikte. Met een grijnslach van minachting
keerden zij zich in 't opgejaagde stof van de auto om, en Florimond zei tot Sylvain:
- Ik 'n zoe ze nie moeten hên. En gij?
Sprakeloos-grinnikend schudde Sylvain het hoofd. Neen, hij ook niet.
- Wa veur nen ignobele crétin es dat, die nevens heur zit?
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vroeg Florimond aan Fonske.
- Menier Gaëtan, de zeune van menier den b'ron, antwoordde Fonske, die maar
half begreep.
- Es dat heur lief?
De ruwe woorden troffen Fonske als een kaakslag. Nog nooit had hij iemand zo
oneerbiedig over hun traditionele heersers horen spreken. Het deed hem pijn en het
maakte hem nijdig. Hij gaf geen antwoord. En toch,... diep in zijn binnenste, voelde
hij een soort ontzag voor die twee flinke kerels, die zo maar raak, en zonder vrees,
de geduchte dorpsafgoden van hun voetstuk durfden gooien. Het was een kracht
welke hij niet bezat; een vrijheid, en daardoor een waardigheid, hoe ruw ook, die
steun gaf aan hun leven. Zij hadden niet gegroet, zij hadden niet het hoofd gebogen,
zij kenden schuwheid noch ontzag, zij voelden zich niets minder, wel het tegendeel,
dan die machtigen en rijken, en Fonske onderging, in weerwil van zichzelf, een soort
van afgunstige eerbied voor een durf en kranigheid, die hij wel nooit bezitten zou.
Langzaam keerden zij naar 't dorp terug: de zon ging onder in oranje glorie en de
stille populieren wierpen lang hun dwarse schaduwvlekken over 't glinstergroene
weiland. Het dorpje lag zich als 't ware te spiegelen in avondluister en 't romig vee,
door de koewachtertjes opgedreven, stond roerloos wachtend bij de oever van de
rivier, als met goud omgoten.
De twee regerende kastelen op hun heuvel, keken elkaar met schitterruiten aan.
Het was alsof ze alle twee, in rijk genieten, elkanders pracht en macht bewonderden.
Zij heersten, men zag ze voelbaar heersen over 't ganse land, en zelfs de twee
teugelloze en vrijgevochten estheten werden iets als een benauwende drukking
gewaar, want Florimond zei tot Sylvain terwijl hij naar de beide imposante buitens
wees:
- Dà zoe hier wig moeten, dà stoort.
Zij kwamen weer in 't dorpje. Op elke drempel zaten nu de mensen van de zachte
avondfrisheid te genieten; en reeds van ver zag Fons Lisatje met haar moeder staan,
vóór 't huisje van Van Belleghem. Hij hoopte maar dat zijn vrienden het meisje niet
zouden opmerken, maar het liep mis: Sylvain ontdekte haar dadelijk, bleef staan, en
zei glimlachend:
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- Dat es 't scheun meiske van 't portret.
- Verdeke joa 't, riep Florimond. - Ala, Fons, presenteert ons ne kier.
Met tegenzin, hoog kleurend en gegeneerd, voldeed Fonske aan 't verzoek:
- Lisatje, da zijn twieë van mijn kameroaden uit de tiekenschole.
- W'hên ou portret gezien mademoiselle, 't es scheune, zilde, zei Florimond met
stralende ogen.
- Es 't woar, meniere; glimlachte 't meisje schuchter de blik neerslaand.
- Moar 't origineel es nóg scheunder, complimenteerde Sylvain.
Lisatje, die maar half begreep, keek nog bedeesder even op en sloeg de ogen
dadelijk weer neer. Fonske beet op zijn lippen, inwendig spijtig en geërgerd, en hij
voelde weer een diep-priemend steekje van vluchtige jaloezie, alsof aan iets getornd
werd, waar hij alleen recht op had. De moeder bleef stijf en vagelijk wantrouwend
naast de muur staan; Van Belleghem, opgeblazen dik en rood, verscheen in de
deurpost, die hij geheel vulde, en tikte even aan zijn glimmend petvizier.
De twee estheten namen hun flaphoeden af en groetten tot afscheid. Fonske zei
‘tot morgen’ aan Van Belleghem en keek Lisatje strak en glinsterend in de ogen aan.
Hij zou zijn vrienden op het dorp maar niet meer noden. Hij was wel niet verliefd
op Lisatje, maar - hij wist niet waarom - hij had toch niet gaarne gezien, dat een van
die twee op haar ging verlieven.
Beiden waren hoogst verrukt van Lisatje. Zij hielden daar een betoog, midden op
de straat, over de frisse schoonheid van het meisje, die voor Fonske als een openbaring
klonk. Met zulke ogen had hij haar toch nooit aanschouwd. Zij vonden haar tienmaal,
honderdmaal, duizendmaal mooier dan de jonkvrouw en begrepen niet hoe Fonske
dat ook niet zag en voelde. Zij zouden niet aarzelen. Al was de jonkvrouw nog zo
rijk, honderdmaal, duizendmaal zouden zij de voorkeur aan Lisatje geven. 't Gaf
Fonske een gevoel van troost, gemengd met wrevel.
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In Fonskes huis pakten zij de schilderijen bij elkaar. Sylvain koos er vijf uit, waaronder
het portret van Lisatje. Fonske had dit laatste nu veel liever bij zich gehouden, maar
dorst Sylvain, die hem wellicht aan kopers zou helpen, niet mishagen. Hij droeg het
pak en vergezelde hen naar het station. Onderweg kwamen zij meneer de pastoor
tegen. Fonske nam haastig zijn hoed af en groette zo nederig en zo diep als hij
mejonkvrouw Elvire en meneer Gaëtan had gegroet. De twee estheten, daarentegen,
namen in 't minst geen notitie van de geestelijke. Fonske was er gans ontsteld van,
want meneer de pastoor was geen mindere macht dan meneer de graaf of meneer de
baron en hij vreesde strenge verwijten, dat hij in slecht gezelschap verkeerde. Meneer
de pastoor had héél verbaasd en zelfs héél boos naar zijn twee gezellen opgekeken.
- Saleweert-e gulder de pàsters niet? kon Fonske niet nalaten gans ontdaan te
vragen.
- Den dienen die doar veurbij gekomen es? vroeg Florimond minachtend uit de
hoogte. - We 'n kennen hem niet.
- 't Es menier de pàster van Meulegem, antwoordde Fonske vol benauwd ontzag.
- Al was ie-hij de Paus, we 'n kennen hem niet, zei Sylvain smalend.
- Hoe durven ze toch! dacht Fonske. En weer voelde hij, in een mengsel van angst
en bewonderende afgunst, bij hen die sterkende kracht, die waardigheidstrots
tegenover machtigen en rijken, welke hem zo zeer ontbraken.
Op het perron van 't stationnetje namen zij van elkander afscheid. Sylvain beloofde
vast reeds de volgende ochtend met de schilderijen bij zijn koper aan te gaan en
hoopte wel dat hij over weinige dagen Fonske enig gunstig bericht zou kunnen
zenden.
De volgende ochtend - Fonske was bezig aan wat decoratiewerk in het gemeentehuis
- klopte de daar langs komende postbode op een van de ramen om zijn aandacht te
wekken.
- Fons, vroeg hij, toen de jonge man met zijn borstel in de hand naar buiten kwam,
- hèt-e gij gisteren oavond ou schilderijen in den trein nie loate stoan?
Fonske schrikte geweldig.
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- Mijn schilderijen! Ha 'k hè ze meegegeven aan iene van mijn kameroaden!
- Hawèl, den dienen hé ze vergeten stoan, zei de postbode.
- Gelukkig hét de conducteur ze gevonden en, omdat hij ou kent, hé z' hij were
noar Meulegem meegebrocht. Ze stoan in de stoassie.
Fonske liet vallen wat viel en holde wanhopig naar huis toe. Juist kwam zijn
moeder hem gans ontsteld tegemoet, met een blauw papiertje in de hand.
- Och Hiere, Fons, 'n depêche! Wa mag da zijn!
't Was van Sylvain. Hij maakte excuses, had gelukkig vernomen dat de schilderijen
weer naar Meulegem waren, vroeg onmiddellijk terugzending aan zijn adres.
Drie dagen later ontving Fonske een tweede telegram:
VIER SCHILDERIJEN VERKOCHT SAMEN DRIEHONDERD VIJFENZEVENTIG FRANK.
't Was of Fonske eensklaps gek werd. Hij sprong letterlijk op van geluk, hij danste
van geluk en kwam met 't blauw papiertje naar zijn moeder toegelopen, luid jubelend.
- Moeder! moeder! 't 'n es niet te geleuven! Vier schilderijen verkocht veur
dreihonderd vijfentsjeventig fran! Moeder, moeder, we zijn rijke!
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XVI
Die dag van het bezoek van zijn vrienden tekende een ommekeer in Fonskes leven.
Hij was niet langer 't schuwe mannetje, dat vreesachtig-eerbiedig opzag tegen al wat
boven hem stond; 't gelukte hem althans iets van de overgeërfde slaafse
onderworpenheid van zich af te schudden.
Hij voelde zich opeens rijker geworden; niet alleen door het verdiende geld, maar
rijker van gemoed. Hij kon meer, hij durfde meer, hij mocht meer. Er kwam iets
mannelijks in hem, hij hield het hoofd op, zijn ogen keken recht en frank de mensen
en de dingen aan, zijn stap werd vlugger, veerkrachtiger. Er lag een helder doel voor
hem in het verschiet, waaraan veel ander heil verbonden was en waar hij flink op
afstuurde.
Hij wilde kunstenaar worden, hij wàs kunstenaar, hij zou er zijn brood mee
verdienen!
Het eerste wat hij deed was op beleefde, doch vaste toon aan Van Belleghem te
gaan zeggen, dat hij voortaan nog wel binnenhuisversiering en decoratiegeschilder,
maar geen kladpotters-facadewerk meer wenste te verrichten. Zoiets beviel Van
Belleghem maar half en even zette hij een nors gezicht; maar Fonske hield vol,
vertelde van de vier verkochte schilderijen en Van Belleghem lei zich uit nooddwang
bij de toestand neer. Trouwens, 't was of het zo wezen moest: nog dezelfde dag
ontving Van Belleghem een aanvraag tot wandversiering van een nieuwe, bij het
station gebouwde herberg en Fonske werd de als vanzelf aangewezen persoon om
het werk uit te voeren. De condities waren mooi, hij ging met Van Belleghem kijken.
Zij kregen akkoord en er werd besloten dat Fonske de vier herbergwanden met
waterverftaferelen zou beschilderen: een hertenjacht in groene bossen, een wolvenjacht
op de sneeuw en verder 't kasteel van meneer de graaf
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en 't kasteel van meneer de baron, ieder op zijn heuvel, met de rivier en de weilanden
vol grazend vee eronder. Tevergeefs had Fons gepoogd, uit een begrip van logisch
verband, de wolvenjacht te doen vervangen door een ander tafereel, b.v. door het
kerkje en het oude molentje, aangezien er misschien nog wel herten, maar zeer zeker
geen wolven in de omtrek meer bestonden. Doch de bierbaas had absoluut op de
wolven aangedrongen en Fonske moest, met tegenzin, wel toestemmen. Het ging
niet zonder enige moeite. Sylvain en Florimond hadden met hem wel eens gesproken
over wat zij noemden ‘hun artistiek geweten’, dat hun slechts toeliet die werken uit
te voeren, welke met hun esthetische opvatting strookten. Nooit weken zij van dit
hardnekkig vastgehouden beginsel af en Fonske vroeg zich even af, of het nu ook
zijn artistieke plicht niet was onwankelbaar zijn mening te verdedigen. Hij deed het
echter niet. Voor ditmaal gaf hij toe, vast besloten, later, als hij nog wat sterker in
zijn schoenen stond, geen enkele concessie meer te doen.
Toen kwam iets anders aan de beurt. Een artiest mocht wel eigenaardig, maar niet
schunnig gekleed lopen. Een artiest toch was een heer, en, als zodanig, diende hij
zich netjes voor te doen. Met een deel van de driehonderd vijfenzeventig frank, kocht
Fonske zich nieuwe kleren. Hij nam ook de gewoonte aan, elke dag, ook op zijn
werk, een witte boord te dragen, en hij liet zijn haar groeien en machinaal streken af
en toe zijn vingers in krullende beweging op zijn bovenlip, waar zich een donzig
snorretje begon te ontwikkelen. In enkele weken tijd was Fonske zó veranderd, dat
de mensen hem niet meer herkenden.
In de stad had het kringetje van zijn kennissen zich ook langzaam uitgebreid. Zijn
verkochte schilderijtjes waren, met werk van andere jonge schilders, in een klein
zaaltje tentoongesteld geweest, en enkele mensen waren hem komen aanspreken,
hadden hem complimentjes gemaakt. Zelfs had een lokaal kunstblaadje waarderend
over zijn arbeid geschreven. Meer en meer ontwikkelde hij zich tot bewuste
zelfstandigheid en voelde hij hoeveel ruimer de wereld en het leven waren, buiten
het nauwe kringetje, dat tot nog toe zijn blik omgrensde. De regerende kastelen van
zijn nederig dorpje
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schenen hem niet langer de enige bestaande wereldmachten; meneer de graaf, meneer
de baron, meneer Gaëtan of jonkvrouw Elvire de enige voorname en superieure
wezens: hij zelf nu voelde zich dagelijks ontwikkelen en stijgen en naarmate hij steeg
kwam het hem voor of de traditionele afgoden daalden en of hij meer en meer met
hen op een gelijk plan kwam te staan.
Hij sprak nu tamelijk goed Frans, hij kon een Frans gesprek volgen en er min of
meer deel aan nemen, hij had reeds eenmaal, vrij voldoende, een Franse brief
beantwoord. En, wat wel tekenend was voor zijn ontwikkeling: hij begon ook in
andere kunstuitingen belang te stellen: hij las boeken, 's avonds, als hij tijd had en
meer dan eens was 't reeds gebeurd, dat hij ook na de tekenacademie in de stad bleef,
ergens, met vrienden, in een eenvoudig restaurantje lunchte en daarna een muzikale
of theatrale matinee bijwoonde.
Ongelooflijk sterk werkte aldus de wrijving van gedachten, het kritisch aanhoren,
aanschouwen en genieten van verschillende kunst op hem in. Hij kon het lang niet
alles in zich opnemen en verwerken; 't was ineens veel te rijk-en-afwisselend, maar
dat loste zich dan langzaam bezinkend in hem op gedurende de vele rustig-stille
dagen van de arbeidsweek en voortdurend verrijkt in levenskennis en ervaring kwam
hij bij het reeds verkregene en begrepene nieuwe schatten oogsten.
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XVII
Zo maakte hij ook eens, door tussenkomst van Florimond en Sylvain, wier relaties
zich vrij breed vertakten, kennis met een personage en een wereld waar hij vroeger
wel eens van gehoord had, maar die steeds door de dorpsautoriteiten afgeschilderd
werden als het snoodste en slechtste dat er kon bestaan. Eens, op een kleine
tentoonstelling, waar hij weer iets ingezonden, en zeer gelukkig verkocht had, werd
hij voorgesteld aan Kappuijns, het alombekende, verafschuwde, of verafgode kopstuk
van de sociale volkspartij.
Fons herinnerde zich, dat meneer de pastoor meer dan eens, in zijn sermoenen,
tegen Kappuijns en zijn verderfelijke invloed had gepredikt. Geen mens, op 't dorp,
zou het gewaagd hebben met zulk een man ook maar even om te gaan en nu stond
Fonske vóór hem, vóór dat levend zinnebeeld van snoodheid en van zonde, alsof het
niets was.
Hij beefde ervan en sloeg eerst, als duizelig, de ogen neer. Hij kon de
doorpriemende blik van die man niet verdragen. Dat was nu ook een heerser, maar
van een gans ander soort dan de heren van de regerende kastelen. Als eenvoudig
werkman was hij de kamp om het bestaan begonnen, hij had geleden en gestreden,
hij had zelfs maanden doorgebracht in de gevangenis voor zijn te kras geuite
meningen; en nu stond hij daar, ongebroken en krachtiger dan ooit, man van het
woord en vooral man van de daad, sterk als een rots tegen de aanranding, gevreesd
en zelfs geëerd door velen, die destijds gepoogd hadden hem dood te drukken. Hij
was een grote macht geworden door zijn taaie werkkracht en knappe volharding, hij
had de mensen overwonnen en naar zijn eigen, sterke wil gekneed en daarbij was hij
zuiver en eerlijk gebleven, ver verheven boven 't lage ideaal van geld en weelde, dat
voor zovelen het hoogste, maar voor hem slechts een on-
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dergeschikt deel was van wat hij had willen en kunnen bereiken.
Hij sprak met Fonske over de betekenis van de kunst en onder 't spreken had hij
die knedende bewegingen van de handen die hem eigen waren en waarmee hij zijn
argumenten om zo te zeggen tot concreet voelbare bewijsstukken scheen te verwerken.
Wat speet het hem, dat hij zelf geen kunstenaar was! Wat was er nog veel, oneindig
veel te scheppen en hoe zou hij die wereld van gewaarwordingen en ervaringen, waar
hij vol van was, die bij hem overborrelde, met aangrijpende kracht uitgebeeld hebben!
Hij keek naar Fonskes schilderijen en vond er wel veel goeds in, maar wat was er
nog oneindig veel meer en groters en diepers te verwezenlijken! Het ganse lijden
van het proletariaat was nog in duizenden en duizenden schakeringen te beelden, en
't moest en 't zou geschieden door de krachtige jongens uit het volk, die 's volks
ellende hadden meegeleefd en meegestreden. Waarom een dromerig, arcadisch
landschap uitgeschilderd, terwijl er in dat landschap mannen zwoegden, dag aan dag,
van de ochtend tot de avond, hun ganse leven lang, in afbeulende verstomping, voor
een ellendig stuk brood! Wat was, vanuit een menslievend en zelfs gewoon menselijk
standpunt beschouwd, aangrijpender: een lichtekooi of rijke dame met prachtsieraden
in een luxekoets, of een arm fabrieksmeisje dat, in lompen neergehurkt, tegen de
barre muur van die fabriek, van afgematheid zit te hijgen! En waarom, als schilders
konterfeitsels van de oorlog wilden scheppen, waarom moesten het telkens
schitterende uniformen zijn, en steigerende paarden, en wapperende vlaggen en
trofeeën; en niet de gruwelijke, anonieme, vuile en triestige doodsellende van één
enkel, onschuldig, afgemarteld wezen: het simpel soldaatje, één en miljoenenvoudig,
de Mensheid zelf, die voor de grillen of belangen van slechts enkele machtigen
vermoord wordt? Ja, de lelijkheid, de vuilheid, de gore, vieze, triestige, stinkende
vuilheid en niet het valse klatergoud van de oorlog, wie zou dát eindelijk eens
schilderen?
Hij wond zich op, hij liet zich gaan, hij kneedde zijn woorden als ballen, weldra,
als hield hij een publieke voordracht, door een schaar van gretige toehoorders
omringd; en de
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twee estheten die het helemaal niet met hem eens waren, en zelfs voor een man van
zijn grote betekenis niet de minste deferentie toonden, schreeuwden hem namen in
't gezicht: Millet! Géricault! Delacroix! terwijl Fonske voor het geweld van 't
twistgesprek achteruitdeinsde, als door schrik bevangen. Maar nieuwe horizonten
gingen meteen voor hem open; wat die man, wat die geweldige Kappuijns bereikt
had, konden ook anderen in een andere lijn bereiken: men moest vooral willen en
durven, hartstochtelijk, fanatiek, met nooit vermoeide werkkracht, de ogen steeds
halsstarrig-strak gevestigd op zijn ideaal. Kappuijns' blakende woorden waren als
een stroom van ontembare energie over Fons heen gevloeid; 't werd in hem als een
plotselinge openbaring van nog nooit vermoede, eigen kracht; die sterke man had,
in enkele minuten tijd, als 't ware een nieuwe wereld voor het nuchter buitenkind
geopend.
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XVIII
Hij had hem ook bovenal, - en voor het eerst, en heel wat sterker dan tot nog toe de
woorden van zijn vrienden deden, zijn volle waardigheid als onafhankelijk mens
doen voelen en beseffen.
Hij was zoveel waard als een ander mens: zoveel als meneer de graaf, zoveel als
meneer de baron, zoveel als meneer Gaëtan, ondanks het verschil van
maatschappelijke stand en fortuin. Hij mocht verliefd zijn op de jonkvrouw, evenals
hij mocht verliefd wezen op Lisatje; dat maakte geen verschil: de ene was niet meer
dan de andere. En hij had zelfs het recht verliefd te zijn op alle twee; het was geen
schande, zoveel grote kunstenaars - dat had hij immers herhaaldelijk van Florimond
en van Sylvain en ook van vele anderen gehoord - zoveel grote kunstenaars waren
tegelijkertijd op meer dan één vrouw verliefd geweest, werden door meer dan één
vrouw in hun voortreffelijkste werk geïnspireerd.
Wás hij nu eigenlijk verliefd op de jonkvrouw? Ja, hij dorst het ten slotte aan
zichzelf bekennen: hij wás verliefd op haar!
Hij was verliefd op haar, als op het hoogste en schoonste, dat hij kende; verliefd
op haar als op een beeld van inspiratie, dat men in een ideale droom aanbidt. Zij was
dé Schoonheid zelf, de schoonheid van alles voor hem, en zijn aanbidding, die hij
in zijn eigen diepste binnenste toch als iets gruwelijk gewaagds, als iets misdadigs
en bijna als iets wandadigs verborg, had feitelijk de naïeve, frisse reinheid van een
kinderlijke poëzie. Hij waande zich grootmenselijk, bijna tiranniek-menselijk in zijn
dwepende liefde, en had hij haar maar één enkele maal die vererende liefde in woorden
mogen uitdrukken en éénmaal van haar horen, dat zij hem ook zo beminde, nooit
zou hij iets anders of iets meer ge-
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wenst en gevraagd hebben. 't Was de romantische aanbidding van een herdertje voor
zijn koningin!
Vreemd: van op een afstand, terwijl hij met zijn vrienden in de stad over haar
sprak, scheen hem, wat hij als de verwezenlijking van zijn liefde beschouwde,
oneindig veel gemakkelijker te bereiken, dan wanneer hij dichter in haar nabijheid
was. Zo op een afstand stond ze meer in nuchtere realiteit, als gewoon mens, als
vrouw voor hem. De kameraadjes hielden hem graag een beetje voor de mal met zijn
voorname liefde, en hij kon het nu best velen en ook even meelachen, gelukkig zelfs
dat het gesprek zo ongegeneerd over haar liep. Maar in het dorpje, onder de
aristocratische bescherming van de regerende kastelen, werd zij dadelijk weer de
ongenaakbare godin, waarnaar hij zelfs niet op dorst kijken. Hij moest haar maar
even van ver zien aankomen; hij moest slechts haar vader, haar moeder, of zelfs haar
gouvernante zien, terstond gaapte de afstand, die anders niet meer bestond, hem als
een afgrond aan en weer voelde hij zich het jongetje van niemendal, het koewachtertje,
het slaafje, dat van haar weldaden leefde. En hij begreep heel goed dat alleen iemand
uit haar eigen stand, zoals meneer Gaëtan, ooit op haar kon aanspraak maken.
Nog steeds werd er in 't dorp verteld, dat die twee zeer zeker met elkander zouden
trouwen. Men zag ze altijd samen, zij groeiden samen op, het kon bijna niet anders.
Wel kwamen er ook dikwijls andere jongelui en jonge meisjes op de twee kastelen,
doch dat was maar tijdelijk: die bleven een poosje en verdwenen, terwijl de jonker
en de jonkvrouw aldoor samen bleven. Fonske wist dat zo goed als iedereen en soms
dacht hij daaraan met stille weemoed en liet zich in zijn dromen en gepeinzen gaan.
Als hij nu eens meneer Gaëtan was in plaats van Fonske Vermaere! Rijkdom kon
hem weinig schelen, maar jonkvrouw Elvire!... O, wat zou hij gelukkig zijn! En hij
aanzag meneer Gaëtan als een soort halve God op aarde, die wellicht de omvang van
zijn eigen groot geluk niet eens kende. Langdurig kon hij de jonker staan nakijken,
waar hij hem in het veld zag wandelen of door de straat zag gaan; hij ontleedde gans
zijn houding, kleding en manieren; hij spande zich in om te begrijpen welke bekoring
wel van
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zulk een man mocht uitgaan, en vergeleek dan met zichzelf en hoe hij er wel zou
uitzien als hij zulke kleren en manieren had als meneer Gaëtan. Het werd een imitatie:
Fonske kocht zich een hoed en een das zoals meneer Gaëtan er droeg en eens, op
een vroege zondagochtend, vond zijn moeder hem in het slaapkamertje bezig met
zich achter op het hoofd een ‘boulevard’ boulevard te kammen.
- Ha moar jongen, wa peist-e gij! Ge kamt ou lijk menier Gaëtan! riep de vrouw
verbaasd.
Fonske kreeg een hete kleur van schaamte en antwoordde kregel, haastig weer
zijn haren platstrijkend.
- Och, moeder, zij-je nie wijs; 't es omda 'k 'n beetse brand hè op mijn achterheufd.
- Ha joa joa, zei de vrouw gerustgesteld. - 'k Miende dat-e menier Gaëtan wilde
noardoen. Ge 'n zoedt nie meugen, jongen, ze zoên 't ons kwoalijk nemen op 't kastiel.
- Kwoalijk nemen! Kwoalijk nemen! Ne meins mag hem toch wel kammen lijk
of hij wilt, pruttelde Fonske misnoegd. De moeder ging daar maar liever niet verder
op door.
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XIX
Ondertussen had zich althans één vast voornemen, ontstaan uit zijn ontwaakte
waardigheidsgevoel als mens, in hem als 't ware vastgeschroefd. Hij wilde niet langer
geldelijk door de jonkvrouw of haar ouders ondersteund worden. Hij had het ook
niet meer nodig; hij verdiende nu langzamerhand genoeg om heel netjes in zijn
onderhoud en in dat van zijn moeder te voorzien; hij wachtte zelfs maar op een
gelegenheid om met haar op een deftiger stand te gaan wonen; en hij besloot, vóór
het wintervertrek naar de stad, aan de jonkvrouw een brief van dank te schrijven en
haar daarbij nog eens een van zijn beste schilderijtjes als geschenk aan te bieden.
Hij oordeelde, dat hij nu ook wel genoeg Frans kende, om zijn brief in die taal te
schrijven. Dat stelde hem alweer op meer gelijke voet met haar; hij ging maar dadelijk
aan 't werk, en toen hij er, na grote inspanning, mee klaar was, liet hij hem de volgende
zondag lezen aan Florimond en aan Sylvain, om er, zo nodig, nog de fouten uit te
halen.
De twee estheten trokken eerst erg hun neus op. Zij vonden het een laffe zwakheid
van Fons, dat hij haar in 't Frans wilde schrijven. Juist tegenover zulke lui, die de
waardigheid van hun nationaliteitsbewustzijn helemaal verloren hadden, diende men
dit gevoel in zichzelf krachtig en scherp-levendig op te houden. Fons had zijn brief
in het Nederlands moeten schrijven. Doch zij kregen ten slotte medelijden met hem
en ondanks zijn weerzin haalde Florimond de fouten uit het epistel, die talrijk waren.
Thuisgekomen schreef Fonske de brief op mooi papier zorgvuldig over. Dan koos
hij uit, wat hem het mooiste van zijn schilderijen leek: het dorpje onder sneeuw, met
de ontbloeiende lichtjes bij invallende avond, en vroeg de dorps-
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veldwachter of hij dat naar het kasteel wou brengen. Eerst had hij gedacht er zijn
moeder mee te zenden, maar toen voelde hij als 't ware iets vernederends voor zichzelf
in die opdracht. Beter ging het door de veldwachter. Zó had het iets gewichtigers,
iets meer officieel, iets dat paste bij de plechtigheid van de Franse brief. De
veldwachter, trouwens, vroeg niets beters. Zijn dikke borrelneus bewoog van de pret,
toen Fonske hem een frank gaf om onderweg een paar ‘dreupelkes’ te drinken.
Twee dagen later kwam het antwoord. Fonske, die van zenuwachtige ontroering
tweemaal vierentwintig uur bijna niet at noch sliep, zag de derde dag tegen de avond
een van de lakeien van 't kasteel, buigend onder 't lage deurtje, moeders huisje
binnenstappen. Hij liep hem na, ontving de brief uit zijn handen.
Reeds het adres was een emotie:
Monsieur Alphonse Vermaere
artiste-peintre
Meulegem.
Voorzichtig, met trillende vingers, trok Fons de omslag open.
Monsieur,
Quelle agréable et double surprise vous me faites en m'envoyant une lettre écrite en
français et en y ajoutant le charmant effet de neige! J'ignorais totalement que vous
connussiez le français et surtout que vous l'écriviez si bien. Je vous en fais mon
compliment le plus sincère et suis heureuse de constater qu'il ne vous manque plus
rien maintenant pour devenir un grand artiste. L'œuvre que vous y ajoutez du reste
le prouve et je suis très contente de la posséder et vous remercie sincèrement.
A mon tour je vous réserve une surprise, probablement pour le printemps prochain.
J'en ai déjà parlé à mes parents, qui sont d'accord avec moi. En attendant, continuez
à bien travailler et à faire des progrès dans votre art.
Veuillez croire à l'assurance de mes sentiments distingués.
Cesse E. d'Assonville
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Fons vouwde 't briefje dicht en stopte 't in zijn zak. Hij zag heel bleek en sterk beefden
zijn handen. Hij had niet elk woord begrepen, maar wel de zinnen in hun geheel en
hij moest dat nu maar kalmpjes, in de eenzaamheid, laten bezinken en in zich
verwerken.
- Es mejonkvreiwe kontent? vroeg glimlachend de moeder.
- O, joa z' zilde, antwoordde Fonske verstrooid, en voegde erbij, dat hij nu spoedig
weer naar zijn werk moest.
In plaats van naar zijn werk te gaan beklom hij stiekem de Molenberg en ging er
zich op een eenzaam plekje rondom in het kreupelhout verschuilen.
Daar haalde hij de brief weer uit zijn zak.
Hij rook er even aan, doch proefde geen bijzondere lucht. In de linkerhoek stond
een lichtlila kroontje met een wapen en daar streek hij even met zijn vingers overheen
en voelde 't hard reliëf van de ingeperste stempeling. Toen las hij hem heel langzaam,
woord voor woord, weer over.
‘Connussiez’; die vervoeging kende hij niet, maar 't leek hem heel knap en heel
mooi en hij begreep toch. ‘Constater’ begreep hij niet, helemaal niet. Dat woord had
Florimond hem nooit geleerd. Maar 't deed er niets toe, hij verstond de zin en voelde
zich gloeien van geluk en trots. Maar wat hem trillen deed, wat hem onuitsprekelijk
ontstelde en geheel van streek bracht waren de laatste zinnen: ‘A mon tour je vous
réserve une surprise, probablement pour le printemps prochain’.
Wat mocht ze daar wel mee bedoelen? Welke verrassing hield ze voor hem in
bewaring tegen de volgende lente: een verrassing waar haar ouders reeds van af
wisten en die zij goedkeurden! Hield zij wellicht ook van hem? Vermocht de kunst
de afgrond tussen hen te dempen? Zag zij de mogelijkheid in, met hem... och, 't was
onzinnig, en toch, welke verrassing - een verrassing die hem zou gelukkig maken kon het anders wel wezen?... Het suisde in hem en 't nevelde vóór zijn ogen: hij
voelde zich eensklaps door een grote, weke tederheid bevangen en zijn blik werd
vochtig.
Het plekje waar hij zat was als een droom van stille poëzie. Hij zat te midden van
bloeiende hei, met om zich heen een dichte kring van struikgewas in gouden
najaarspracht. Door
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een opening ontwaarde hij het vreedzaam dorpje in de diepte en verder het smaragden
kleed van de weilanden, waarop de koeien graasden, en achter 't zilver-kronkellint
van de rivier, de wegwazende overheuvel, met de torens en de tuinen van het grafelijk
kasteel. Wat was het alles mooi en vreedzaam, wat baadde alles om hem heen in
zacht en kalm geluk! De wereld leek zo groot en zo ruim en zo mild van daar uit, er
scheen zo oneindig veel rustige plaats voor het geluk en voor de weelde van eenieder.
En die weelde voelde hij in zich doordringen, als iets dat hem gegeven werd en niet
meer zou ontnomen worden. Het was slechts een illusie, maar een illusie zo zoet en
rein en rijk en wellicht rijker dan een tastbare werkelijkheid; en op dat ogenblik
verlangde Fonske niets meer, niets dan het heerlijk woekeren en ontbloeien van de
schat, van al de menigvuldige schatten, waarmee hij zich nu begenadigd voelde.
Toen hij de volgende zondag de brief aan zijn makkers liet lezen, hadden dezen maar
één roep:
- Ça y est! Ze wil mee ou treiwen!
Fonske liet hen dat zeggen: voorlopig had hij genoeg aan de gelukkigmakende
verrassing, die zij hem tegen de volgende lente bewaarde.
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XX
Het was een heerlijke winter voor Fonske. Alles scheen samen te werken om hem
nu aanhoudend tot zijn volle, zelfstandige kracht te ontwikkelen en in hem de
ontvangst van het volmaakt geluk als 't ware voor te bereiden. De decoratieschildering,
die hij voor Van Belleghem in de nieuwgebouwde herberg bij het station had
uitgevoerd, had zo de aandacht getrokken en viel zozeer in de smaak, dat hij nu te
allen kante werd gevraagd en er al spoedig over denken mocht om voor eigen rekening
te beginnen; en ook zijn zuiver kunstwerk, zijn landschappen en figuren vonden vast
hun plaats in kleinere tentoonstellingen en werden vlot verkocht tegen prijzen, die
niet onderdeden voor wat Sylvain en andere jonge schilders voor hun doeken kregen.
Af en toe voelde Fonske wel, dat er op kunstgebied nog hogere ambities waren; doch
dat kwelde hem niet; hij was al heel veel verder dan hij ooit gehoopt had; hij telde
mee onder de jonge schilders van zijn tijd en was zich reeds een beetje trotse
waardigheid als kunstenaar bewust.
Dat was al merkbaar aan zijn uiterlijk, aan zijn houding en manieren. Hij deed
niet zo, dat hij zijn vroegere dorpsmakkers aanstoot of ergernis gaf, maar toch voelde
hij zeer goed de afstand die nu lag tussen hem en Rietje Koarelkes of Feelke Brouwers,
evenals hij nog wel goed de sociale afstand voelde die bleef gapen tussen hem en
meneer Gaëtan. Hij had ook meer 't besef van vrijheid en van onafhankelijkheid
gekregen. Als hij nu soms geen lust had om te werken, dan ging hij ook niet werken;
en als hij daarentegen zin had om, al was het ook midden in de week, eens naar de
stad te gaan, dan ging hij naar de stad. Sinds lang had hij zijn moeder genoopt zich
deftiger te kleden en een hulp in huis te nemen; en tegen Kerstdag deed zich een
kansje voor, dat hij
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niet liet ontsnappen: door sterfgeval kwam een net huisje leeg, juist onder aan de
Molenberg: hij huurde het per brief van de baron, aan wie het toebehoorde; en in
enkele weken tijd was 't keurig door hem ingericht, met vriendelijk-bemuurschilderde
kamertjes en een ruim en luchtig atelier in 't noorden, op de mansardeverdieping. Nu
was hij helemaal een schilder, de commerciële decoratieschildering werd hem bijna
te min; hij voelde zich zeer een heer geworden, bijna een soort kasteelheertje, niet
zo héél ver meer beneden de voorname stand van de twee regerende kastelen. Het
huisje kreeg van buiten een zeer liefelijke roze kleur met groene en witte luikjes; en
op het tuinhekje schilderde hij zelf de naam, die hij eraan geven wou in harmonie
met het karakter van de Molenberg, die daar vlak achter lag: Villa du Moulin. Hij
dacht wel, hoe Florimond en Sylvain zouden verontwaardigd zijn, omdat hij 't niet
een Vlaamse naam gaf, maar hij was al zover, dat hij zelfs hún afkeuring durfde
trotseren, als hij daardoor maar ietwat nader kwam tot zijn voorname illusie, tot de
jonkvrouw van 't kasteel en de gelukzalige verrassing, die zij voor hem in bewaring
hield.
In die illusie, en ook in de hoop op de verwezenlijking ervan, werd hij trouwens
meer en meer door zijn beide vrienden gesterkt. Die vonden er zelfs hoegenaamd
niets buitengewoons aan, die kwamen telkens weer aanzetten met hun voorbeelden
van grote kunstenaars die door prinsessen werden bemind en geïnspireerd; en zij
zelf, trouwens, bij gebrek aan voorradige prinsessen, lieten zich gul genoeg inspireren
door jongedames van wat minder soort, met wie zij lief en leed, vooral het eerste,
deelden. 't Was iets waarvan 't eenvoudig buitenjongetje maar niet bekwam. Nu eens
waren zij met deze, dan met gene, telkens zo warm-intiem alsof 't voor eeuwig was
en een week daarna weer van elkaar gescheiden, als hadden zij elkander nooit gezien.
Het waren meestal meisjes met platgestreken bandeaus en gedecolleteerde hals en
Florimond en Sylvain betitelden hen met de pronknaam van estheten-vrouwen:
vrouwen, die de superieure kunstuitingen voelden en, vrijgevochten van elk werelds
vooroordeel, feitelijk de enigen waren, die werkelijk de artiestenziel begrepen. Bijna
elk jong meisje, uit de nog niet geheel verdorven volks-
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klasse, was trouwens, volgens de twee vrienden, geschikt om, onder leiding van een
artiest, tot estheten-vrouw ontwikkeld te worden; en daarom ook konden zij Fons
niet genoeg aanraden de opvoeding van Lisatje van Belleghem onder dat opzicht te
voltooien. Deed hij het niet, dan zou een ander hem wel gauw genoeg in die zeer
aangename taak vervangen, of, erger nog, het meisje zou door een gewone plebejer
verleid worden en voor de kunst verloren gaan. Eigenlijk had Fons haar al lang in
hun artistiek stadsmilieu moeten binnenleiden en hij mocht meer dan dom heten als
hij 't nog nu niet zo spoedig mogelijk deed.
Dat alles, gepaard met het ontwaken van Fonskes zinnen, wekte geweldige
prikkeling en opwinding in hem. Het vertroebelde de reine eerlijkheid van zijn gemoed
en het begrip van goed en kwaad werd duister en verward in hem. Hij kwam er van
lieverlede toe Lisatje te beschouwen als iets waar hij in ieder geval recht op had, als
iets dat zijn persoonlijk bezit was, een bezit dat hij zich enkel nog uit vrees, ontzag
en liefde voor de kasteeljonkvrouw niet openlijk dorst toe te eigenen, zoals Sylvain
en Florimond hem 't voorbeeld gaven. Maar hij lei toch alvast de bakens voor de
toekomst; hij nam veel meer dan vroeger notitie van Lisatje, en 't aardig kind, dat
lang onder zijn onverschilligheid geleden had, zag nu, in argeloos gelukkigzijn, blijde
dagen tegemoet.
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XXI
Ondertussen was de lieve lente alweer in aantocht. Lange tijd hadden alleen de
lijstertjes gejubeld en gezongen in de nog winternaakte kruinen, maar nu kwamen
ook de andere lentevogeltjes en 't was alsof hun onverpoosd en opwekkend gezang
eindelijk de zo lang sluimerende bloempjes en de blaadjes deed ontwaken. De lage
heesters kregen doorschijnend groene, kanten hemdjes, de lijsterbes bloeide alom
op 't molenheuveltje in witte, bedwelmend zoetgeurende trosjes, en plat tegen de
groene grond blonken de blauwe ogen van de viooltjes en schitterden de witte kelkjes
van de lelietjes-van-dalen, terwijl alom de gele tuilen van de bloeiende brem
verblindend opvonkten, alsof een reuzenhand, met óvermild gebaar, daar gouden
schatten had in 't rond gestrooid. De zon, die ganse dagen door het blauw uitspansel
reisde, ging 's avonds slapen in een wonderschone tovertuin vol wazige oranje glorie,
en toen kwam 't maantje kijken, een beetje blikkerig-kil in zijn rijke, donkerblauwe
hof vol twinkelende sterren; en het gezang van de nachtegalen galmde onverpoosd,
plechtig-verliefd in de heilige stilte.
En Fonske, hoofd en hart vol van de naderende verrassing, waarvan de nachtelijke
zangers hem in zijn slapeloze uren als 't ware de blijde komst aankondigden, wist
wel dat het nu niet lang meer duren kon vóór het werkelijkheid zou worden. Reeds
waren de regerende kastelen uit hun winterslaap ontwaakt; zij keken herlevend naar
elkaar uit hun wijdopen ramen en deuren, als blij elkaar weer op hun oude plaats
terug te vinden, en in de wei joelden de jolige koewachtertjes hun vrije blijdschap
uit te midden van het jonge vee, dat lentedronken na de eindeloze winteropsluiting,
eerst al zijn dolle kuren bot moest vieren, vooraleer het, kalm-en-wijs-plichtmatig,
met de snoet in 't malse groen aan 't grazen ging.
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En op een middag waren zij daar eindelijk ook weer, de twee families, zoals zij elke
zomer kwamen, met de vogels en de bloemen, en 't ganse dorpje was vervuld van
die jaarlijks verwachte en toch telkens weer nieuwe gebeurtenis. De wisselende gang
van de seizoenen, 't uitsterven van een jaar en het geboren worden van een nieuw
jaar, waren mindere gebeurtenissen in het leven van de dorpelingen dan het jaarlijks
gaan en komen van de regerende families; er kwam al dadelijk een andere toon in
de gemeenschap; 't was of een stille sluier alles dempte en wie een tijdlang los en
vrij en zonder vrees rechtop gelopen had, keek al gauw weer gedwee naar de grond
en ging zijn gangen met dat eigenaardig gangetje, dat aan andere dorpsbewoners,
waar geen kastelen waren, ietwat minachtend-spottend zeggen deed:
- Dat is de gang van Meulegem.
En hoe Fonske, in zijn vrijere ontwikkeling, daar ook tegen streed, onweerstaanbaar
voelde hij, telkens en telkens weer, die benauwende drukking, even sterk als vroeger
en als alle andere bewoners.
Zij waren er, en Fonske wachtte, vol schuchtere emotie, wat nu komen zou. Het
duurde lang; zij waren er al dagen, al weken, en er gebeurde niets. Zou zij haar
belofte, waarop hij de ganse winter geteerd had, vergeten hebben? Hij had haar reeds
een paar maal gezien, - wat was ze mooi en groot geworden, een echte jongedame
nu, in 't vol bewustzijn van haar rijke schoonheid! - hij had haar diep gegroet en ook
van haar een vriendelijke groet terug ontvangen, maar dat was alles. Verder ging het
leven zijn gewone gang, met 't zelfde heen en weer geloop tussen de twee kastelen;
en Fonske begon gans te wanhopen, toen hij eindelijk, op een morgen, het zolang
verwacht verzoek ontving, of hij die middag tegen drie uur op het kasteel wilde
komen.
Het sloeg hem van ontroering als een zwakheid in de benen. De kleur trok van
zijn wangen weg, zijn hart klopte geweldig en zijn adem hijgde. Met zwakke stem
vroeg hij zijn moeder of zij al zijn beste kleren wilde uitleggen.
Hij kon in het geheel niets eten. Vruchteloos drong moeder aan, dat hij toch zijn
bordje soep zou ledigen: hij moest het halfvol laten staan.
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Om half drie trok hij 't weiland in. Hij had een hoog boord, een bonte das, manchetten,
een zwart hoedje en verlakte schoenen aan; hij zag eruit als een jong heertje. Hij
droeg zelfs een paar bruine handschoenen tussen zijn vingers en zijn klein, blond
snorretje had hij met een ijzer opgekruld. Eerst had hij nog even gedacht er heen te
rijden op het heel mooi rijwiel, dat hij zich onlangs had aangeschaft; maar na
overweging vond hij het te voet toch passender.
De koewachtertjes, die hem zo deftig door de weide zagen stappen, staakten hun
spelletjes om naar hem te komen kijken.
- 't Es Fons, hij goa noar 't kastiel, fluisterden zij met een soort eerbied.
Maar Fons keek hen nauwelijks aan. Wat was hij dat ontgroeid in al die jaren!
Hij liet zich overzetten bij boerke Floncke, wisselde daar verstrooid een heel kort
praatje met de lui en sloeg de deftige kasteellaan in.
Bij het monumentaal ingangshek hield hij even stil om aan de portier te vragen of
de jonkvrouw wel op het kasteel was. Hij kreeg een bevestigend hoofdknikje tot
antwoord en stapte de bochtige, brede grintlaan, tussen de bloeiende heesters in.
Zijn hart bonsde geweldig. Hij had moeite om de stijgende weg te beklimmen. Bij
de zwanenvijver, die op 't vlakke lag, kalmeerde dat enigszins. 't Was of de brede
vijver, begroeid met waterlelies en de statig-stille zwanen hem die kalmte gaven.
Vrij onbevangen schreed hij over de brug en 't pleintje dat erachter lag, klom op de
stoep en belde aan.
Een gegalonneerde lakei kwam de glazen deur openen. Fons werd in de ruime,
door planten en bloemen versierde vestibule gebracht en verzocht op een van de
rieten stoelen plaats te nemen. De lakei verdween langs de brede trap met zachte
loper.
Fons nam eens vluchtig alles op: mooie, geïncrusteerde tafeltjes, hoge, antieke
kasten rechts en links, een prachtklok met speelwerk in een hoek. 't Sloeg juist drie
uur en de klok speelde, nobel-voornaam in zware toon, als uit een verre beiaardtoren.
De hall liep in de ganse breedte van de bene-
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denverdieping van bordes tot bordes door en Fonske zag hoe mooi het van daaruit
was aan de beide kanten: aan de voorkant de rivier, de weilanden, de heuvel waarop
't kasteel van de baron stond en het oude molentje; en aan de andere kant een
schitterende bloementuin, met als achtergrond een majestatisch eikenbos, hoog en
ondoordringbaar als een donkergroene muur.
Binnen in 't kasteel, in de hoogte van het trappenhuis en achter de gesloten deuren,
scheen een voorname stemming te heersen. Fons hoorde slechts vage, verdoofde
geluiden, alsof alles wat er daar gebeurde heel héél ver van hem af lag. 't Scheen wel
of wat daar leefde en gebeurde niet tot hem kon komen. Maar ergens boven ging
eensklaps een deur open en weer dicht en het kwam Fonske voor of hij gesmoord
gestommel en gegiechel hoorde.
Hij rees op en keek naar boven.
Hij zag eerst twee en dan nog eens twee voeten langs de loper afdalen. Toen zag
hij de onderrand van een donkerblauwe rok en vlak daarnaast twee grijze broekspijpen.
Enkele seconden later stond hij vóór jonkvrouw Elvire en meneer Gaëtan, die hem
glimlachend tegemoet traden.
Vreemd deed het hem aan toen hij ze zo samen vóór zich zag. 't Was hem te moede
alsof er iets gebeurde wat niet mocht. Het was alsof zij hem bedrogen hadden zonder
hem te waarschuwen. En hij schrikte, hij schrikte geweldig en voelde 't in zijn
binnenste ijskil worden, toen hij merkte, dat zij hand in hand beneden kwamen.
Jonkvrouw Elvire, trouwens, maakte de hare dadelijk los en stak die met haar
vriendelijkste glimlach naar Fonske toe, zeggend:
- Dag meneer Alfons. Hoe goat 't mee u?
- Heul goed, mejonkvreiwe, merci, antwoordde Fonske bevend; en hij kreeg ook
de hand van meneer Gaëtan, die hem met zijn gewone, donkere, sardonische grijnslach
begroette. Toen keken zij elkander aan en er was eventjes een ogenblik als van
gegeneerde stilte.
De jonkvrouw en meneer Gaëtan wisselden een blik en 't was de eerste, die met
enige inspanning begon:
- Meneer Alfons,...
Maar zij bleef stokken, en iets van onuitsprekelijke tederheid
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en vrouwelijke gratie, kwam als een schuchterheid zacht over haar, en deed haar
wangen kleuren. 't Was week en teder als de liefdesglimlach van een overwonnen
vrouw, die zich wil geven, en zij keek Fonske aan met ogen, die als 't ware om
verontschuldiging vroegen, terwijl een kort, zwak lachje van haar mooie lippen gleed.
- Meneer Alfons, hernam zij eindelijk, haar bedeesdheid overwinnend, - of da ge
't gij nu weet of morgen, dat es 't zelfde: meneer Gaëtan en ik goan samen treiwen
en meneer Gaëtan komt hier op 't kasteel inweunen. We willen onz' appartementen
deur u loaten decoreren en dat es de surprise, woar da 'k u verleden joar van gesproken
hè. Wilt-egij ne keer mee ons meekomen; we zullen u de koamers loate zien?
Fons wist zich bijna goed te houden. Even duizelde 't zó overweldigend vóór zijn
ogen, dat hij niets meer zag, noch hoorde, noch voelde; maar 't ogenblik daarna werd
hij als 't ware wakker en zag ze schemerig vóór zich staan, hand in hand, zij met haar
zachte, lieve glimlach, hij met zijn donkere, sardonische grijnslach en beiden naar
hem starend, op zijn antwoord wachtend.
- Dat 'n hèt-e zeker nie gepeisd, hé? vroeg nog de jonkvrouw, met iets
gelukzalig-triomferends in haar toon en houding.
En Fonske had de moed te antwoorden:
- Nien ik, mejonkvreiwe, dàt 'n hè 'k zeker nie gepeisd. Proficiat, mejonkvreiwe.
Proficiat, menier Gaëtan.
- Merci, glimlachten zij beiden. En de jonkvrouw, reeds naar de trap omgekeerd:
- Wilt-e nou moar meekomen, meneer Alfons?
- Joajik, mejonkvreiwe, antwoordde Fonske toonloos, de verloofden volgend.
- Il a l'air un peu maboul, ton protégé, grinnikte halfluid meneer Gaëtan onder het
trappenklimmen.
- Tais-toi, fluisterde zij, kleurend, - il comprend le français. Fonske beet zich op
de lippen en een bloedgulp golfde naar zijn aangezicht. Hij had wel niet precies
begrepen, maar toch genoeg om te gissen waarover ze 't hadden. O, kon hij nu maar
wegvluchten; kon hij nu maar ergens alleen zijn om
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zijn droefheid en ellende hardop uit te snikken! Maar hij moest mee, als een
slachtoffer: hij strompelde de treden op, de gangen door, de kamers in en uit.
De jonkvrouw expliceerde hem wat zij verlangde: hier, in dit vertrek, dat hun
slaapkamer zou zijn, alles pervenche en wit. Deuren en kasten ivoor, met een
pervenche biesje, en diezelfde kleur als rand onder 't plafond en als plint boven de
vloer. Dat zou dus alles zeer eenvoudig zijn, maar in haar boudoirtje daarnaast wenste
zij wandschilderingen van hem. Zij verlangde er twee: tegen de linkermuur het
panorama van rivier en weiland, met de molenheuvel, het dorpje en het kasteel van
de baron als achtergrond; en, aan de rechterwand, juist het tegenovergestelde
panorama: ook weer de weilanden en de rivier, maar met de andere heuvel en het
kasteel van haar ouders tot achtergrond. Zag meneer Alfons wel kans om dat heel
mooi te maken?
Fons knikte, wezenloos. Ja, hij zou het wel kunnen maken, wanneer men hem
althans de tijd daarvoor liet. Hij vroeg met hese stem of er ook koeien in het weiland
moesten lopen; en de jonkvrouw antwoordde dat zij daar juist bijzonder op gesteld
was: jawel, koeien, veel koeien, en ook koewachtertjes, zoals hij vroeger zelf daar
liep, glimlachte zij.
Fonske sidderde. Weer steeg een bloedgolf naar zijn wangen, maar zij merkten 't
niet, namen hem mee door de gang, naar het vertrek, dat meneer Gaëtans werkkamer
en fumoir zou worden. En ook meneer Gaëtan verlangde muurschilderingen, maar
geheel andere dan jonkvrouw Elvire.
- Ge weet wel, meneer Alfons, sprak hij enigszins uit de hoogte, - ik 'n ben niet
veur die geweldige couleuren gelijk mejonkvreiwe. Mijn koamer wordt in 't iekenheit
gesteken en ik zoe geern 'n beetsen donkere schilderijen hên. Gien bleiwe beumen
en gien lileiwe koeien veur mij. Zoe-de gij keunen 'n wildezwijnenjacht schilderen?
- 'k Peis 't toch wel, menier Gaëtan.
- En nen automobiel?
- Euk wel, menier Gaëtan.
- Mais, Gaëtan, est-ce que tu ne vas pas regretter ça? vroeg zij, zacht afkeurend.
- Mais non, ma chère, tu sais bien ce que j'aime, antwoordde
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hij, even ongeduldig wenkbrauwfronsend, alsof daarover reeds meer tussen hen
gedebatteerd was. En dan weer tot Fons, op de toon waarmee hij een schotel in een
restaurant zou bestellen:
- Hawèl, menier Alfons, veur mij op deze muur 'n wilde-zwijnenjacht ne woar?
in nen donkeren bos mee veel kreupelheit en dikke, bruine beumstammen; en, op
den anderen muur mijnen automobiel, mee ik aan de volant en de chauffeur nevens
mij, binst da we de dreve van 't kastiel oprijen. Hedde 't goe verstoan?
- Joajik, menier Gaëtan, antwoordde Fonske toonloos.
Zij gingen even bij een raam staan, schenen daar iets zeer gewichtigs onder elkaar
te fluisteren, terwijl Fons een ogenblikje midden in 't vertrek alleen bleef. De
jonkvrouw kleurde, met een uitdrukking als van spijt en bedeesdheid op haar lief
gezicht; en 't was ten slotte ook meneer Gaëtan, die weer naar Fonske toe kwam en
hem vroeg:
- Enne... en... de prijs, menier Alfons, keunt-e gij ons à peu près zeggen hoevele
dat dat al te goare moe kosten?
Fons rechtte, als in plotselinge trots, zijn nederige gestalte op. Als een zoete wraak
lag het hem op de tong om uit te roepen, dat hij het hier alles gratis gaf. Maar hij
durfde niet, uit liefde en eerbied voor de jonkvrouw. Toch was het op een toon, die
hem even in zijn eigen achting weer verhief, dat hij kon antwoorden:
- O, menier Gaëtan, mejonkvreiw Elvire hé vroeger zeuvele veur mij gedoan dat
't alles goed es 't gien da ge mij wil geven, en al gaaft ge mij zelfs hoegenoamd niets,
dat 't euk nog goed zoe zijn.
- Vois-tu bien! zei 't meisje zacht tot haar verloofde; en zij keek Fonske minzaam,
met een soort vertedering aan.
Fons dankte haar met een ontroerde blik. Voor een seconde voelde hij zich haar
gelijke. Zij had gegeven, hij gaf terug; hij kende ineens, ofschoon in bitterheid en
smart, zijn waardigheid als mens. Krampachtig wilde hij dát althans vasthouden.
Maar hoe kon hij! Het was een illusie, een glimpje in de duisternis, en meer niet.
Zijn antwoord had hen tevreden gesteld, en, omdat zij tevreden waren, hadden zij
ook geen behoefte verder in die richting door te gaan. De maatschap-
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pelijke kloof, die even tussen hen was overbrugd geweest, lag alweer gapend open;
en eensklaps voelde Fonske zich alleen staan, terwijl hij zich nog bij hen waande.
Hun houding, hun laatste woorden, hun glimlach, hun beleefdheid zelf, alles zei hem
óverduidelijk dat het onderhoud geëindigd was en hij nu heen mocht gaan. Niets
begrepen zij van zijn lijden en smachtend verlangen; zijzelf, die zo lief en aardig
voor hem was, begreep ook in de verste verte niet dat hij één enkel ogenblik gelukkig
was geweest en dat enig moment met schrijnende hartstocht in zich wilde vasthouden;
zij knikte en glimlachte hem banaal vriendelijk toe, nog eens herhalend dat hij tijdig
bericht zou ontvangen wanneer hij met het werk mocht beginnen; en eerst toen zij
ten slotte zelf met haar aanstaande naar een deur week, begreep Fonske, dat het
afgelopen was en dat hij gaan kon.
Hij ging, de benen flauw, het hoofd gebukt, als een slaapwandelaar in een nare droom.
De zon daalde naar 't westen in oranje glorie en wierp in lange, dwarse schim zijn
droeve schaduw over 't gouden-groene gras wijd vóór hem uit. De lustige
koewachtertjes, die reeds hun kudden samendreven, kwamen weer naar hem
toegelopen, om hem nu ook bij zijn terugkomst van 't kasteel nieuwsgierig te bekijken.
En Fonske wenste in zichzelf, dat hij ook nooit anders dan koewachter en veldarbeider
was geworden. Al zijn makkertjes van vroeger: Feelke Brouwers, Rietje Koarelkes,
Mielke Katoor, Dolfke van de Wiele, waar hij reeds maatschappelijk zover boven
stond, leken hem nu allen toch zo oneindig veel gelukkiger dan hijzelf was. Die
dachten niet aan kasteeljonkvrouwen, die kenden geen andere ambitie dan door hun
dagelijkse arbeid aan de dagelijkse kost te komen en waren gelukkig met de meisjes
van hun stand, met Mietje Pruime, met Emeranske Casteel, met Elodie Vermaele en
Faraïlde van Rompu.
Wat zouden ze gebulderd hebben van het spotlachen, als ze ook maar eventjes
vermoed hadden, dat Fons verliefd was op de jonkvrouw van 't kasteel en dat hij
ongelukkig was omdat ze met een ander trouwde!
Toen Fons over het water en al spoedig weer in 't dorpje
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was, voelde hij een onoverkomelijke afkeer om naar huis te gaan. 't Idee dat hij
gewoonweg met zijn moeder nu zou moeten praten, dat zij hem zou uitvragen over
zijn bezoek in het kasteel, of dat ze zijn ontsteltenis zou merken en naar de oorzaak
daarvan vorsen, 't was hem alles zó onuitstaanbaar, dat hij maar dadelijk besloot
vooreerst nog niet naar huis te gaan en liever in zijn eenzaamheid om 't even waar
te dwalen.
Hij liep achter het kerkje om en sloeg een zandweg in, die naar de bossen leidde.
Weldra was hij in 't midden van de dennenwouden. De naglans van de zon, die nu
gans onder was, brandde nog in het verschiet met een dofrode gloed tussen de verre
stammen en reeds spanden de licht-schommelende kruinen, die soms zuchtten onder
een nauw voelbaar briesje, zich tot een ondoordringbaar-somber nachtgewelf ineen.
Die somberheid en stilte kalmeerden even 't heftige van Fonskes lijden. Een bittere
weemoed kwam in hem op, en daar, in de heimvolle eenzaamheid, ontlastte hij zijn
smart in tranen. O, wat voelde hij zich week, en zwak, en klein, tegenover de
gebeurtenis die daar nu voor hem oprees als een muur, als een rots, als een
onoverkomelijke almacht! Wat was hij gek en dom geweest; wat had hij zich onnozel
laten beetnemen door het ellendig gepraat en gezwets van zijn twee steedse vrienden,
die hem de ongerijmdste en onmogelijkste der hersenschimmen als een bereikbare
werkelijkheid hadden voor ogen getoverd! Ellendelingen waren zij, en ellendeling
was hij zelf, die ooit zoiets onzinnigs als ernst had kunnen opnemen! Het arm
koewachtertje van vroeger, dat was hij en dat bleef hij, en nooit, wat er ook gebeurde,
kon het anders worden. Waarom had hij zelfs ooit geprobeerd om te schilderen?
Waarom had ze zich ooit met hem bemoeid en getracht in hem een ambitie te
ontwikkelen, die toch fataal op een mislukking moest uitlopen? Want mislukt was
hij, dat voelde hij eerst nu, definitief, in al zijn schrijnende wreedheid. Dát wat hij
ook eens, tijdens een bezoek in het museum van oude schilderijen vóór het werk der
grote meesters zo scherp gevoeld had: zijn eigen onmacht, zijn eigen onvolmaaktheid,
het vlijmend besef van alles wat hem nog, op zo velerlei gebied, ontbrak, de afgrond,
onover-
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schrijdbaar, die hem van die genieën scheidde; hij voelde 't nu nog oneindig veel
scherper, hij voelde 't in zich als de ijzig koude dood van al wat in hem groot en
schoon en sterk was, omdat hem eensklaps 't enige ontnomen werd, de grondslag,
de basis, de lavende, heerlijke, opbeurende en hartstochtwekkende bron: de liefde,
waaruit alles voort moest spruiten. Nu kon hij eensklaps niets meer, alles wat hij ooit
beproefd had was mislukt, in verloren tijd en moeite; en die gedachte was het
droevigste van alles: het deed hem plotseling in wanhoop vluchten, met walg en
afschuw voor zichzelf, bijna als een misdadiger.
Hij verliet de benauwde stilte van de bossen, kwam weer in 't open veld, dwaalde
daar doelloos rond, nauwelijks wetend waar hij liep.
De maan kwam op, groot, rond, dof-oranje over het zwart-groen van de bossen,
als een zeldzaam wezen vol nieuwsgierigheid en droefheid, die met verlegen
aangezicht schuchter komt kijken. Haar stille komst was in weemoedige harmonie
met Fonskes lijden, en hij ging met haar mee als 't ware, stil lopend langs de stille
wegen, waar nu haar twijfellicht zijn vage schaduw wierp.
Zo kwam hij langs een grote omweg bij het dorpje weer. Hij was er vóór hij 't
bewust werd, en schrikte dat hij er reeds was.
Neen, niet weer naar huis nu, ondanks zijn moeder die wellicht vol angst op hem
te wachten zat. Hij kòn niet, hij zou er gek geworden zijn, hij zou er hardop zijn
lijden hebben uitgesnikt. Hij keerde zich om en besteeg machinaal de Molenberg, in
wanhoop stug-besloten daar ergens onder de molen of tussen de heesters de nacht
door te brengen.
Hijgend en afgemat kwam hij door 't kreupelhout langs steile kronkelpaadjes op
de zandige top. Hij zonk er zuchtend neer in 't heidekruid en sloot een lange wijl zijn
moede ogen. Iets dofs kwam over hem, alsof hij droevig in zou sluimeren. Maar zijn
geest werkte, zijn lijden werkte en weer gingen zijn ogen triestig open.
Daar lag vóór hem, en onder hem, de nuchtere werkelijkheid. De maan was hoog
en hel gerezen in de somberblauwe, tintelende sterrenhemel en haar koud, blank licht
bescheen het

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

965
nederig dorpje met hier en daar een schamel lichtje achter de gesloten luiken, en,
sterk en trots, elk op zijn heuvel, de twee machtige, regerende kastelen, helder en als
't ware feestelijk glanzend door al hun verlichte ramen, die elkaar over de wijde
vlakte van de weilanden heen jubelend schenen toe te lachen.
Ja, zij jubelden en lachten! Zij glinsterden en tintelden elkander van ver victorieus
tegemoet, om feest te vieren over de gelukkige gebeurtenis, die morgen algemeen
bekend zou zijn!
Fonske klauwde zijn beide handen in de grond waarop hij zat. Zijn geest verslond
de afstand, zijn ogen drongen in de rijke zalen, hij zag de jonkvrouw, zo wonderlief
en schoon, in de armen van haar verloofde. Hij haatte hem, had hem kunnen slaan,
hem van haar kunnen wegrukken. Hij zag zijn donkere, sardonische lach, zijn zegelach
van wreedheid en van valsheid en 't schreeuwde in hem op als tegen een wandaad,
die niet mocht gebeuren.
Maar plots was 't of hij door een slag werd overeind gezweept. Ginds ver, bij 't
grafelijk kasteel, was in de nacht een vuurpijl opgegaan, die hoog in de lucht tot een
veelkleurige lichttuil openbloeide, en een schot knalde, door het gesmoord, lang
aangehouden ‘aaah!’ van een onzichtbare menigte begroet. Fonske begreep, dat nu
reeds de verloving bekend was en gevierd werd; en, terwijl nog meer vuurpijlen in
de hoogte openknalden, vlogen in het stille dorp de deuren open, kwamen de mensen
opgewonden in de straat en holden joelend naar 't kasteel toe. In enkele ogenblikken
waren de huizen leeg en weer zonk Fonske in zijn heibed op de zandheuvel, onder
de oude, houten molen, die als beschermend het geraamte van zijn breed-gekruiste,
naakte wieken over hem uitspreidde, neer.
Nu mocht hij wel hardop zijn leed uitsnikken als hij wilde: geen mens meer zou
hem horen. Hij voelde zich verlaten alsof hij gans alleen was op de wereld; en in die
absolute eenzaamheid koesterde hij een soort bittere troost: de triestige berusting
van hem wie geen geluk meer wacht op aarde. Hij was negentien jaar oud en voelde
in zich de ontgoochelde levensmoeheid van een grijsaard. Niets leek hem meer de
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moeite waard, alles scheen hem nu voor altijd uitgebloeid en dood; hij voelde zich
zo oud en afgeleefd als het geraamte van de molen die al zoveel ervaren had en in
bespiegelende onverschilligheid ook dit schouwspel nog bijwoonde. 't Was als een
óveroude, grijze wijsaard, die daar stond; hij scheen te dromen in serene rust, zo
eindeloos hoog en ver boven alles wat daarginds gebeurde; en de glinsterende sterren,
die zich in de donkerblauwe hemel, door zijn naakte wieken spijkerden, waren als
zovele, tot flonkerend juweel versteende tranen van lang verleden en vergaan wee.
En in de grote rust, die van dat wonder wezen uitging, kwam ook in Fons weldra
een trieste stilling van gelatenheid. Hij hoorde nog slechts als in een droom de verre
hoezee-kreten en 't geknal van de schoten; de jubelende lichtgloed van de regerende
kastelen week al verder en al verder van hem weg; en hij had slechts één smachtend
verlangen meer: daar nu in zijn volle eenzaamheid op de heuvel in te slapen en er
nooit meer te ontwaken.
Zijn ogen vielen dicht en de tranen die heel zacht tussen zijn dichte wimpers
vloeiden, deden nu geen pijn meer. Niets meer deed pijn, alles was dof en stil, hij
rustte, hij sluimerde, hij was moe, doodmoe; hij zou weldra voorgoed inslapen.
Dat duurde zo een hele lange poos, in stillend-zacht en dof vergeten. Toen kromp
zijn aangezicht tot een plooi van smart en 't kwam hem voor alsof zijn naam werd
uitgeroepen. Hij luisterde en trok zijn ogen open.
Drommen mensen kwamen weer in 't dorpje, daar beneden aan de heuvel en in 't
verschiet over de weilanden waren de lichten van de regerende kastelen bijna alle
uitgedoofd. Het feest was afgelopen en de mensen keerden stommelend en pratend
huiswaarts; en nu hoorde hij ook werkelijk en duidelijk zijn naam uitspreken: men
zocht hem, zijn moeder liep in angst van huis tot huis, en geen mens had hem gezien:
men begon voor een ongeluk te vrezen.
Onder de gruwelgreep van de werkelijkheid stond Fonske overeind. Nu moest hij
eindelijk wel, nu moest hij weer onder de mensen komen. Hij walgde en sidderde
ervan, al het afschuwelijke van zijn lijden stormde even ontembaar weer in hem op;
het bruiste in hem tot een opstand; maar meteen
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wist hij dat hij niet kón ontsnappen; en, op een schreiende kreet van zijn moeder, die
als gek de Molenberg kwam opgerend, gaf hij eindelijk antwoord, met een stem zo
droef en schor, dat hij er zelf van schrikte:
- Hier ben ik!
Een gejaagd geritsel door de blaren, een hijgend geloop langs het paadje en zij
stond vóór hem, door een andere vrouw vergezeld.
- O, jongen toch! O, jongen toch! Al vier uur lank da 'k ou zoeke! Wa schilt er
toch! Wat hè-je gij toch gedoan? snikte zij.
- 'k Ben ziek, 'k hè heufpijne, antwoordde hij dof. En meteen herkende hij, in 't
manelicht, de vrouw die met zijn moeder was: Lisatje van Belleghem.
Dat ontroerde hem. Hij vond daar ineens iets heel liefs en zachts in, dat Lisatje
zijn moeder vergezeld had. 't Was als een strelende troost in zijn verdriet en even
keek hij 't meisje dankbaar aan. Zij zag bleek in de maneschijn, met grote, donkere,
angstig starende ogen; en haar ovaal gezichtje leek heel klein onder de zwartwollen
sjaal, die zij tegen de avond-koelte over haar hoofd geslagen had en met de linkerhand
onder haar kin dichthield. De angststem van zijn moeder leidde weer zijn aandacht
af:
- O, jongen, we mienden dat er ou 'n ongeluk overkomen was. Wa schilt er toch?
- Heufpijne, 'k voele mij ziek, 'k lag hier 'n beetsen uit te rusten, herhaalde Fons
neerslachtig.
- Kom mee noar huis, jongen, en eet watte, of legt ou in ou bedde, drong zacht de
moeder aan. - Weet ge 't greut nieuws al? Weet ge da mejonkvreiw Elvire mee menier
Gaëtan goa treiwen?
- Joajik, beet hij schor, kortaf, als in een toornkreet.
De beide vrouwen schrikten.
- Kom mee, herhaalde zachter zijn moeder.
- Och, loat mij hier moar, antwoordde hij ongeduldig.
- Och, nien, os 't ou b'lieft, Fons,... begon de moeder dadelijk weer te schreien.
- Kom, Fons, smeekte nu ook heel zacht, nauwelijks hoorbaar, Lisatje.
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Hij liet zich meenemen. Zij sloegen de zandige, kronkelende karreweg in tussen het
kreupelhout, volop beschenen door de maan. De moeder strompelde voorop. Fons
en Lisatje volgden. Zij liepen benauwend-zwijgend, alle drie. De holle weg lag
lichtend-blond als zwavel, tussen het donker van de begroeide bermen. Sommige
struiken verkronkelden tot vreemd-wanstaltige vormen, als gefolterde wezens die
krampachtig de armen en handen wrongen; en hun grillig door elkaar gestrengelde,
reeds ietwat ontbladerde hoogste twijgen vlochten een donker, sprietig kantwerk op
de helle maneschijf. Ondanks zijn grote droefheid voelde Fons het mooi-serene en
stemmingsvolle van de avond.
O, wat had hij willen wandelen in zulke nachten, met haar die hem begrijpen kon
en liefhad! Hij zuchtte en schudde 't hoofd.
Een zucht, zwak als een echo naast hem, deed hem verwonderd opkijken. Was dat
wel Lisatje, die ook in stilte had gezucht? Schuchter keek hij haar van terzijde aan
en in de heldere maneglans zag hij strakke tranen blinken in haar lieve ogen.
Fons schrikte. 't Was om hem, hij voelde 't, dat Lisatje schreide. Zij schreide om
hem, zoals hij zelf geschreid had om de jonkvrouw, beiden smachtend naar een ideaal,
dat niet bereikt kon worden. Kón het werkelijk niet? Waren zij beiden niet het
slachtoffer van een vergissing, waar hij alleen de schuld aan had?
Nog eens keek hij Lisatje van terzijde aan, terwijl zij naast elkaar, achter de moeder,
't maneglanzend pad afdaalden en een diepe, zachte emotie woelde even vol
vertedering in hem op.
- Lisatje,... hij prevelde haar naam zoet in zichzelf, Lisatje... als een lief-koesterend
zonnestraaltje, als een troost vol tedere verzoening in zijn verder, pas beginnend
leven! Was hij niet al die jaren dom en blind geweest? Had hij niet het echt geluk
verwaarloosd om een hersenschim na te jagen? Iets trilde in hem, van angst en van
geluk, dat hij bijna de kans verkeken had, maar dat het toch nog niet te laat was. Een
fris geluk van toekomst bloeide eensklaps in de verte voor hem open: wie weet of
zij de vrouw niet worden kon die
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hem tot het hoogste in zijn kunst zou bezielen; zij de lang en tevergeefs gezochte, 't
eenvoudig, onbedorven buitenmeisje, dat jarenlang, als in stil-nederig bewustzijn
van een plicht, gedwee op hem gewacht had?
Zij waren aan zijn huisje en 't speet hem, dat zij er reeds waren. Maar Lisatje kon
niet alleen naar huis zo laat in de avond en zijn moeder zond hem met haar mee.
Eerst spraken zij geen enkel woord. 't Was of 't verlangde alleen-zijn hem nu
plotseling verlamde. Al het andere stormde ook nog even als een woeste deining in
hem op. Maar eensklaps nam hij moed en vroeg, heel zacht, met een stem die eventjes
hikte:
- Lisatje,... woarveuren hè-je doar geschriemd?
Zij gaf geen antwoord. Haar voetjes klonken zenuwachtig-gejaagd in de nachtelijke
stilte op de harde keien van de steenweg. 't Was of ze vluchten wilde.
- Wilt ge 't mij nie zeggen? Zie-je mij nie geirne? vroeg hij eensklaps abrupt.
Zij schrikte ervan. Hij zei ineens te veel. Hij zei ineens álles. Het duizelde in haar.
- O, Fons, zuchtte zij.
Hij nam haar hand. En zijn arm sloeg hij zacht om haar middel.
- O, dat er ons iemand moest zien! sidderde zij.
Hij sloot haar dicht tegen zich aan, hield haar stil, gaf haar zijn eerste zoen.
- Lisatje, 'k zie ou geirne, zuchtte hij.
- De jonkvreiwe zie-je geirne, antwoordde zij, zich loswringend.
Dat beet hem als een gift; hij liet haar los.
- Ge'n meugt da nie zeggen! riep hij bars.
Zij zweeg. Weer liepen zij een poosje sprakeloos naast elkaar, tussen de eerste
huizen. Het bonsde in hem, onstuimig. Hij voelde zich verkleind, vernederd, en wilde
groot en sterk zijn. Hij dacht er aan om plotseling weer af te breken, om haar geen
blik meer te gunnen.
't Was of ze 't voelde. Eensklaps nam zij zelf weer zijn hand, heel zacht, heel teder,
legde haar hoofd op zijn schouder en smolt zuchtend weg in tranen.
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- 'k Zie ou toch al zeu lange geiren, snikte zij dof.
Zij stonden vóór haar ouders' woning. Er was nog licht achter de gesloten blinden
en boven de deur stond leesbaar als bij klaarlichte dag het opschrift van het
uithangbord:
XAVEER VAN BELLEGHEM HUISSCHILDER EN TAPISSIER

Fonske gaf haar een stille, lange zoen.
- Nie schriemen, Lisatje, nie schriemen, suste hij fluisterend. En hij droogde zelf,
met zijn zakdoek, haar tranen af.
- Wannier zie 'k ou were? vroeg ze fluisterend.
- Morgen, antwoordde hij op dezelfde toon. - O, Lisatje, mijn Lisatje, we goan
nou toch alle twieë zeu gelukkig worden. 'k Hè ou toch zéúvele te zeggen, veur loater,
veur de toekomste.
- Watte? vroeg zij, met plotseling opgewekte, vrouwelijke nieuwsgierigheid.
- Morgen, zei hij, - morgen, nou es 't te loate.
Een gestommel daarbinnen deed hen haastig van elkander scheiden. De portaaldeur
ging open en Van Belleghem verscheen op de drempel, breed en zwaar in 't schijnsel
van de lichtkring.
- Ha! zij-je doar eindelijk! 'k Miende da ge ginter ging blijve sloapen! lachte hij
vettig.
Fonske wou, ondanks Van Belleghems aandringen, niet binnenkomen. Hij wenste
vluchtig goe nacht en haastte zich weg.
Hij liep naar huis toe, gejaagd, met grote schreden, zijn ganse wezen overweldigd
van emoties. Maar vóór zijn hekje bleef hij even staan, en, na een korte aarzeling,
besteeg hij voor de tweede maal, sluipend als een dief, de zandige Molenberg.
Hij kón zo maar niet dadelijk gaan slapen. Flet was té bruisend-vol in hem; hij
moest dat eerst laten bezinken en bedaren.
Hij kwam op de top van de heuvel, in de beschermende schaduw van de oude
molen. Een zacht, fris windje blies er suizelend door de naakte wieken en streelde
heerlijk-kalmerend zijn gespannen hoofd en zijn gloeiende wangen. Wat was 't
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daar alles schoon en groots in stil-heldere maneklaarte! Wat lag het dorpje
kalm-gelukkig daar beneden rond zijn kerkje en hoe sereen wond de rivier haar
zilveren slingerlicht omheen de sluimerende weilanden!
Zijn ogen schitterden en hij strekte de handen uit, als wou hij al die zachte weelde
omvatten. Dat alles was van hem, hij voelde 't ineens als een overheerlijke bron,
waaruit hij schatten en wonderen zou putten. Alles wat hij tot nog toe gedaan had
was niets dan zoeken en dwalen van vergissing in vergissing; zijn leven begon pas;
zijn leven, zijn rijke, mooie, milde, echte leven lag daar vóór hem open als een
toverwereld, verheerlijkt door 't geluk van de liefde, glanzend en glinsterend als 't
ware van de kunst waarmee hij 't zou bezielen.
Nu was hij man ineens, een fiere, sterke, trotse man, in vol bewustzijn van zijn
kracht en waardigheid. Niets meer was in hem over van het schamel koeiertje van
vroeger jaren, en gans 't verleden scheen reeds ver weggeweken, als in een vage
droom.
Hij keek over de weilanden, en door de grijsachtige sluier die het maanlicht tussen
de verten spreidde, zag hij de donkere silhouet van de twee regerende kastelen, die
met nog slechts één enkel weifelend lichtje elkander melancholisch schenen aan te
kijken. Ook alles wat daar nog zo kort geleden was gebeurd en hem zo zwaar doen
lijden had, scheen reeds heel ver van hem af te liggen. Zijn geest was er al vreemd
geworden; zijn blik kon er zich niet meer aan boeien en zacht kwam hij terug naar
't nederig huisje onder aan de heuvel, het laag, manegeel huisje met de gesloten,
grijsblauwe luiken, waar nu ook Lisatje van Belleghem van hun zo lang door hem
verwaarloosde geluk te dromen lag.
Zo had het moeten zijn; en zo was het ook goed, o, zeer goed, na veel strijd en
vergissing.
Nu mocht het leven beginnen.
EINDE VAN HET EERSTE LEVENSBOEK
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De Strijd
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TER NAGEDACHTENIS VAN DE DRIE BROEDERS HYPPOLITE, LOUIS EN GUSTAVE

ROLIN, DIE HUN LEVEN VOOR HET VADERLAND GEOFFERD HEBBEN.
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Voorwoord
Deze roman werd geschreven gedurende de lentemaanden van het jaar 1914 en tijdens
de eerste weken van de oorlog.
Lang heb ik geaarzeld alvorens hem nu te publiceren. Er is zo'n wanklank tussen
toen en nu; en, zoals ik in die tijd schreef, zou ik thans niet meer kúnnen schrijven.
Toen straalde 't geluk als een zon over Vlaanderen. Nu flitsen er de rosse
bliksemschichten van het bulderend kanon.
Wat geweest is, is dood en zal nooit meer herleven. Vlaanderen, als het na de
oorlog nog bestaat, zal ‘iets anders’ zijn geworden, evenals de ganse wereld anders
wezen zal.
Dit boek dan, trachte te geven een beeld, niet uit het Vlaanderen zoals 't nu is,
maar uit het Vlaanderen der heldere geluksdagen, het geliefde, rijke, schone
Vlaanderen, dat eenmaal wás.
C.B.
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Eerste deel
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I
De hoeve van boerke Biebuijck was een der mooiste boerderijen van de streek...
Het huis stond op een kleine hoogte, geelachtig wit met groene luiken en grijs
strodak. Rechts en links, naar de zacht hellende voorgrond toe, verhieven zich ruime,
grote stallen en schuren, insgelijks gedekt met stro. Daar omheen, een rijke
boomgaard, door een groene haag en brede sloten van de weg gescheiden; en verder
en alom de weiden, de bouwlanden en 't uitgestrekte woud, dat als een sterke muur
van veiligheid tegen de einder donkerde.
Het was een schone, grote boerderij vol leven en drukke beweging. Er waren veel
paarden, veel koeien, veel zwijnen; er was de ganse dag door gekakel en gefladder
van hoenders en eenden en duiven; er was een mooie pa-o1, die dikwijls bovenop het
dak vloog en daar dan zat te stralen in de zon met trillend-uitgespreide waaierstaart
vol glinsterende groene en blauwe ogen; er was voortdurend heen en weer geloop
van knechts en meiden; er gingen glanzende ploegen over 't land, en tegen de gevel
van het woonhuis stonden koperen emmers en ketels te drogen, die blonken als
zonnen. Er lagen geweldige waakhonden aan kettingen en er drentelden gluiperige
poezen over 't erf met een air van luie en voorname precieusheid; en driemaal daags
kwam al het werkvolk voor de maaltijden te zamen in de ouderwetse, ruime keuken,
waar houten banken en tafels zich langs de muren rij-den, als in een soort rustieke
kostschool.
Boerke was een kort, dik ventje, van om en bij de vijfenzestig. Hij had een
eigenaardig, rood en rond gezicht, als 't

1

Pauw.
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ware vol builen en deuken en naden, dat deed denken aan een bevroren rapenknol.
Zijn mond leek wel door de houw van een bijl opengespleten en zijn bleke ogen,
griezelig rood-omrand, lieten aanhoudend vocht afsijpelen. Hij liep stram op zijn
benen, vooral op het linker, dat, eens door de hoefslag van een paard gebroken, weer
krom aan elkaar was gegroeid; en altijd ging hij met een kort, bruin krukkestokje,
waarop hij bij elke pas steunde.
Meerken, zijn vrouw, iets jonger dan hij, was een dik-rode, amechtig hijgende
matrone, die haast nooit meer buitenkwam. Zij bemoeide zich nog wel enigszins met
het romp-slompig - druk, groot - boerenhuishouden, daarin bijgestaan door haar
dochter Reinilde en een jonge meid, doch meestal zat zij aan een groene tafel, bij
een van de kleingeruite keukenramen, kalmpjes kousen te mazen of linnengoed te
verstellen en liet het zwaar of ingewikkeld werk door anderen maar beredderen. Zij
hield niet veel van het boerenbedrijf - dat vertelde zij wel bij gelegenheid aan wie
haar kwam bezoeken - en op haar leeftijd en ondanks haar ongelukkig-zwaar figuur,
was zij nog vol koketterie en ijdelheid: 's zondags meestal in de zwarte zij gekleed
met bloemenmuts en linten en juwelen; en altijd werd zij met de sjees naar 't dorp
gebracht, waar zij, net als in haar jeugd, de hoogmis bijwoonde.
Er waren vier kinderen: een dochter en drie zonen. Twee daarvan waren getrouwd
en woonden ook op boerderijen, in andere dorpen. Alleen Reinilde, de dochter, en
Florimond, de jongste zoon, bleven nog bij hun ouders thuis.
Meer dan eens had Boerke hun allen gezeid: - Kinderen, wij zijn rijk,... zolang als
alles bij elkaar blijft; maar, wordt het, na onze dood, te veel verdeeld, dan zijt ge niet
meer rijk, tenzij... ge rijke huwelijken doet.
Toen was Ivo, de oudste zoon, getrouwd, niet rijk; en kort daarop, Lowie, de
tweede, ook niet rijk. Boerke, die dat zeer tegen zijn zin zag gebeuren, had bedenkelijk
het hoofd geschud: - Als ze allen maar zó rijk trouwen, dan kan er hier, na ons, niet
een van hen op die grote doening blijven. En het werd steeds, bij elke gelegenheid,
aan Reinilde en aan Florimond herhaald: - Denkt erom, kinderen, als ge hier wilt
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blijven, trouwt niet en huishoudt samen, of, áls ge trouwt, trouwt dan rijk, héél rijk.
En de jaren verliepen, en Reinilde, die nogal ‘kerks’ en zelfs een beetje kwezelachtig
aangelegd was, noch Florimond, die voor mensenschuw en, meer speciaal, voor
vrouwenschuw doorging, vonden gelegenheid of hadden zin om rijk, héél rijk te
trouwen en hadden dan ook eindelijk maar besloten niet te trouwen, om samen, na
hun ouders, op de grote, schone boerderij, waar zij zolang geleefd hadden en waaraan
zij zo gehecht waren, te kunnen blijven.

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

981

II
Die morgen, evenals elke dag, maakte Boerke, na zijn ontbijt, zich gereed, om eens
rond zijn akkers te gaan slenteren. 't Was kwart vóór negen, zijn werkvolk had ook
reeds voor de tweede maal ontbeten en allen zouden nu wel weer aan 't werk zijn,
tot het middaguur.
Boerke nam zijn krukkestokje in de schoorsteenmantel, wisselde enkele woorden
van geen betekenis met Meerken, die bij het venster zat te naaien en strompelde naar
't deurgat toe. Daar bleef hij even op de drempel staan, het linkerbeen wat krom, over
het erf turend met zijn waterige oogjes, als gold het een durf zich nog verder te wagen.
Maar Tibi, de kleine bruine hond met zijn krulstaartje, die altijd met hem mee liep
en reeds voor was, keerde zich om en keek zijn meester met zulke duidelijk vragende
blinkoogjes aan, dat Boerke hem als een mens toeknikte en meteen over de dorpel
naar buiten schreed.
De twee grote waakhonden, aan hun gemetseld hok geketend, hieven dadelijk een
razend geblaf aan. Dat was zo elke ochtend, zodra Boerke buitenkwam. 't Was niet
op Boerke, maar op Tibi, dat ze zo verwoed waren. Zij schenen het niet uit te kunnen
staan, dat daar een kleine parasiet leefde, die nooit iets anders uitvoerde dan slenteren
en wandelen, terwijl zij dag en nacht gebonden lagen of slechts werden losgemaakt
om in het kernrad te gaan zwoegen. Zij zouden hem zeker verscheurd hebben waren
zij vrij geweest, maar van zijn kant scheen Tibi best te weten, dat ze machteloos
waren tegenover hem en dat maakte hem buitensporig stout en roekeloos en met
snauwend-opgekrulde bovenlip en trillend-overeindgerezen haren dorst hij, tot héél
dicht bij hun hok, als een vermetele dwerg de twee geweldige reuzen gaan aanrazen.
Dat duurde zolang als Boerke niet tussenbeide kwam
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en met dreigende stok de grote honden in hun hok terugjoeg. Het hele gedoe verwekte
telkens een soort oproer over 't anders rustig erf: de kippen stoven kakelend uit elkaar,
de eenden kwekten alarm, de duiven vlogen klapwiekend de lucht in, de pa-o deed
verbolgen-voornaam; en de poezen, als die in de buurt waren, vluchtten blazend, met
hoge rug, de bomen op, door Tibi nagezeten. Dan kwamen dadelijk weer de grote
honden met verwoed geblaf uit hun hokken gesprongen, als om hun meester toe te
schreeuwen: Ziet ge nu wel, baas, waar die kleine lafaard alleen goed voor is: om
katten na te jagen! en 't eindigde dan ook niet zelden met een tik van 't krukkestokje
op de rug van Tibi, die even jankend wegliep en ten slotte laf en vernederd achter
Boerke aan kwam drentelen.
In de koe- en paardestallen, die vrij leeg waren, hield Boerke zich maar even op.
Meest al de beesten liepen buiten in de wei. Hij stelde vast, dat de vloeren behoorlijk
gereinigd werden en hoorde 't geritsel van stroschoven, die door de knechts van de
zolder naar beneên werden geworpen. 't Was de dag waarop vee en paarden verse
bedding kregen. 't Geluid van de dorsvlegels in de schuur hield hem wat langer
geboeid. Drie flinke, jonge kerels waren daar bezig met rogge te dorsen en zij wensten
Boerke ‘goê morgen’, zonder een ogenblik te onderbreken de gelijkmatig vallende
cadans van hun drie vlegels, die als met een dof gebimbam van klokken op de harde
schuurvloer neerbonsden.
Boerke zag de dorsers gaarne werken. Hij had dat ook zo goed gekend en zoveel
gedaan in zijn jeugd en zelfs op latere leeftijd; en nog iets van 't krachtig, regelmatig
ritme wiegde als 't ware door zijn oude, stramme ledematen mee, terwijl hij daar zo
roerloos stond te kijken, de zieke ogen waterend, het kromme linkerbeen gesteund
door de weifelende hand met 't krukkestokje. Doch Tibi, die alweer over zijn
dagelijkse emotie van 't gescharrel met de grote honden en de poezen heen was, liet
een luid en langgerekt gegeeuw van verveling horen en Boerke, als 't ware gevolg
gevend aan een door woorden uitgedrukt verlangen, keerde zich om en drentelde
langzaam, met de kleine hond, de velden in.
Het was een heerlijke, zachtwazige aprilochtend. Men wist
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nog niet of de zon wel door de nevelen heen zou breken, maar de lucht was zo
vruchtbaar vochtig-lauw en stil en 't rook alom zo zoet en zo gezond naar landelijke
geuren. Langs de malsgroene boorden van de blond-kolkende, gezwollen beekjes
bloeiden primula's en narcissen als lichtende, roerloze kaarsjes in het gras en de
elzestruiken hadden reeds kleine blaadjes als zoveel lichte, ronde, groene muntstukjes
aan hun twijgen vastgehecht, terwijl de hoge populierenkruinen blond oppruikten,
dicht en dik geelblond, als stonden zij vol lente-papillotjes. De eksters bouwden
daarin met schril gekrijs hun nesten en de zanglijster zat ergens heel alleen en
onzichtbaar te fluiten in een nog bar-naakte reuzeneik: te fluiten en te jubelen en te
juichen, alsof háár leventje alleen het enig en uitsluitend belangwekkende van de
ganse wereld was.
Tibi liep alweer enkele passen vooruit, af en toe omkijkend of Boerke bleef volgen.
Boerke volgde wel zolang er geen afleiding was, maar zodra hij iemand in de landweg
tegenkwam, sloeg hij er een praatje mee, alsof hij helemaal geen haast had en eigenlijk
niets beters vroeg dan maar zoveel mogelijk de tijd te doden. Vooral die morgen,
was er voortdurend oponthoud. Haast ieder mens, die Boerke ontmoette, kwam
nieuwsgierig naar hem toe en bleef daar maar staan praten en scheen hem dingen
van buitengewoon belang te vragen of te vertellen. Tibi begreep er niets van en keek
zijn meester ondervragend in de ogen aan, telkens even wach-tend-zittend en dan
weer vooruitlopend, tot het hem eindelijk gelukte Boerke voor te loodsen naar de
plek, waar hij wel scheen te weten dat zijn meester wezen moest: het Ze-venbunder.
Het was een grote, mooie partij korenland, een weinig opgolvend in 't midden en
langs alle kanten omgeven door dichte elzestruiken en prachtige oude bomen. 't Was
als een donzig kleed van groen fluweel, wijd uitgespreid onder de lichte hemel, en
midden op dat glanzend en licht golvend weelde-kleed, zat een hele bende mensen
neergestreken, met trage stemmen zingend een eentonig liedje, terwijl hoog boven
hen, in de teerblauw wordende lucht, in onverpoosde jubeling de trilwiekende
leeuwerikjes orgelden.
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Geboeid was Boerke blijven staan. Een glimlach van tevredenheid zweefde over zijn
gedrochtelijk gelaat. 't Was goed zo, als ze zongen. Dan werkten ze flink door. Ook
als ze baden werkten ze goed. Alleen als ze begonnen historietjes te vertellen ging
het mis. Dan staakte degene, die aan 't verhalen was de arbeid om te kúnnen verhalen,
en de anderen, die luisterden, staakten ook weldra het werk, om te kúnnen luisteren.
Maar zoals het nu ging was het goed en hij was zeer voldaan over zijn dochter
Reinilde, die nu voor 't eerst 't beheer over de ganse bende voerde en er blijkbaar
slag van had om er de orde in te houden. 't Zou gaan; 't zou gaan; zijn vroegere vrees
over haar ongeschiktheid in 't bedrijf veranderde in een gevoel van waardering en
welgemoed stapte hij dwars over de groene akker, naar de wiedstersbende toe. Zij
zagen hem komen... 't Gezang hield eensklaps op, behalve van een paar, die hem
nog niet gezien hadden en even door-neurieden. Allen krabden harder in de grond
met hun houwelen en wijdden hun volle en uitsluitende aandacht aan 't uitrukken
van 't onkruid.
- Elk ne goên dag, meinschen, zei Boerke, toen hij in hun bereik gekomen was.
Zij keken allen op, verrast, alsof zij hem pas nu ontwaarden; en in verwarde klanken
beantwoordden de stemmen zijn groet. Er waren ook enkele oudere mannetjes onder
al die vrouwen, maar van ver viel dat niet op: zij lagen daar allemaal samen, als één
hoop rafels en lompen en rokken, tegen de grond neergevlokt. Onder de vrouwen
waren jonge, fris blozende gezichten met mooie, levenslustig stralende ogen, naast
verlepte en gekromde en getaande wezens, arbeidsruïnes, versleten slaven, voor wie
het leven geen fleur noch bekoring meer had. En allen waren zowat de lijfeigenen
van Boerke Biebuijck, want allen bewoonden een of ander van zijn kleine huisjes,
die hier en daar, in pittoreske eenzaamheid, rondom Boerkes grote hoeve in het land
verspreid lagen, en woonden er tegen een kleine huur, maar op voorwaarde, dat zij
met hun gezin steeds bereid zouden zijn om bij Boerke - en bij niemand anders dan
bij Boerke - de veldarbeid te verrichten. Dit leek nu wel een zwaar drukkende tirannie
en toch was het dat niet: Boerke had hen zo sterk
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nodig als zij Boerke nodig hadden, en dat wisten zij van weerskanten; en waar zij
deferentie betuigden aan Boerke, omdat hij zulk een aanzienlijke boer was en wel
zeer veel geld moest hebben, had Boerke ook heel wat ontzag voor hen, omdat hij
wel wist hoe het met de dag lastiger werd goede veldarbeiders te krijgen. In zover
waren zij enigszins elkanders gelijken en daardoor ontstond er ook een
gemeenschappelijke omgang van natuurlijke en familiare solidariteit. Reinilde zat
aan 't hoofd van de lange bende, als een korporaal, die zijn soldaten aanvoert. Zij
stond op toen Tibi, die haar algauw herkend had, kwispelstaartend op haar afkwam
en zei tot haar vader, dat zij nu wel terug naar huis wou gaan om voor het noenmaal
van de mensen te zorgen. Boerke vond dat best, en, terwijl Reinilde fluks de aarde
van haar klompen klopte en met gehaaste schreden dwars over de akker naar de
elskant liep, kwam Boerke nog wat nader bij de wiedstersbende en begon wat over
het schoon weer te praten.
- Ieste klasse weer om te goan wandelen, zei Dikke Roze, een van de oudere
wiedsters, even 't hoofd oprichtend en Boerke starlings-onbevangen aankijkend.
De anderen krabden voort met hun houwelen in de grond en hielden de ogen
neergeslagen, stil wachtend wat Boerke daar wel zou op antwoorden. Want allen
wisten wat sinds enkele dagen alom op de akkers gefluisterd werd: dat Boerke, door
zijn vrouw bepraat en eindelijk overgehaald, weldra de grote boerderij aan Florimond
en Reinilde zou afstaan, om rustig in het dorp van zijn inkomen te gaan rentenieren.
Dat werd in het geheim verteld en gefluisterd, maar een besliste zekerheid was het
nog niet; Florimond en ook Reinilde, hadden alle vragen en toespelingen voorzichtig
ontweken, en 't was van Boerke zelf, dat ze misschien nog best de echte waarheid
zouden horen, als ze maar slim genoeg waren om het er bij hem uit te krijgen.
- Ha joa 't, antwoordde Boerke, - 't es partijkelier scheun weer om te wandelen,...
en om te wirken euk, voegde hij erbij en liet meteen een kort, onnozel lachje horen.
- Wirken!... herhaalde dadelijk de vrijpostige wiedster,...
- wirken es goed veur die moeten wirken, lijk wij; moar ge zoedt wel moeten zot
zijn van te willen wirken as g'op ou
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goed keunt leven.
Deze flinke woorden van de stoute Dikke Roze, die doorgaans niet vervaard was
om er eens wat uit te flappen, werden levendig door al de anderen toegejuicht. Zij
juichten met zulke overdreven opwinding, dat Tibi er geweldig van begon te keffen
en Boerkes stok op zijn rug kreeg om tot bedaren te komen.
Boerke wou iets zeggen en al de anderen zwegen.
- Ge mient gulder zeker dat er gien geld neudig 'n es om goelever te worden!
Een algemeen hoongejoel steeg op. Geld! Wie durfde wel van geld spreken, die
zwom, die baadde in 't geld! Als er iemand op het dorp was, die zich een gemakkelijk
leven kon verschaffen, wie zou het anders zijn als Boerke Bie-buijck, de rijkste boer
van de streek! Zij lachten Boerke vierkant uit, dat hij van geldzorgen dorst spreken;
en een van de oudere mannetjes, die mee met de wiedstersbende werkten, riep,
komisch-opgewonden:
- Ikke, in ou ploatse, 'k 'n verlei gien streu mier, 'k kochte mij 'n scheun hierenhuis
bij de kirke en 'k zatte heul den dag in d' hirbirgen achter mijn dreupels en mijn
pinten!
Boerke vond het geraden niet verder daarop in te gaan. De toon, die zijn lui
aansloegen, beviel hem maar half. Zij hadden daar blijkbaar al veel meer van gehoord
en onder elkaar over gepraat dan Boerke wel vermoedde en 't hinderde hem, dat ze
met zo weinig ernst over iets zo gewichtigs spraken. Hij had anders wel graag ernstige
raad in overweging genomen. Hij was het nog helemaal met zichzelf over de beslissing
niet eens. Soms was 't ineens gedecideerd, had hij volop genoeg van de rompslomp
in 't boerenbedrijf, en snakte hij alleen nog naar 't gemakkelijke leven; de dag daarop
was alles weer veranderd, en hijzelf vast besloten tot zijn laatste adem op de mooie,
grote boerderij te blijven. Vooral opzulke dagen als nu, bij het zacht herleven van
de schone lente, was hij vol strijd en twijfel. Wat zou hij daar weldoen, ginds, in dat
dorpshuis van Lewietje Fasseur, waar hij 't oog op had, gedurende die lange, mooie
dagen vol landelijke bedrijvigheid? Zou hij wel ooit aan de totale werkeloosheid
kunnen wennen? Zou hij zich daar niet dood zitten
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kniezen van saaie eenzaamheid en verveling? Ja, als het maar altijd lente of zomer
bleef... doch er kwam ook herfst en winter en die waren zo lang en zo droevig, o
zoveel langer dan de schone lente- en zomerdagen. En dan zat hij daar, oud en
vermoeid, zo ver van de mensen, in kou en slijk en regen, met zijn vervelende,
zeurende vrouw, die altijd jammerde, dat ze op de boerderij haar dood zou halen!
Boerke wist het niet, waarachtig hij wist niet wat hij eindelijk doen zou.
Hij had met Tibi de rumoerige wiedstersbende verlaten, waaruit het monotoon
gezang al dadelijk weer achter zijn rug opgalmde onder het rustig-zoet gekweel van
de leeuwerikjes in de hoge hemel; en langs elskanten en sloten verdiepte hij zich
verder in de landouwen, af en toe leunend op zijn stokje stilhoudend, om door zijn
waterige ogen de dingen te bekijken.
Wat was het alles jong en mooi en fris vandaag! Boerke stond en staarde, alsof
hij dat nog nooit gezien had. Zo was het toch immers elke lente: een nooit uitgeputte
wereld van voortdurende verrassingen: dát, wat gisteren nog sliep, heden ontwaakt
en bloeiend; dát, wat gisteren bloeide en geurde, aan 't tanen en verwelken reeds.
Wat zag hij wel ginds ver? Had het gesneeuwd vannacht of had men hopen kalk over
het land gestrooid? Hij wreef aan zijn oude ogen en liep nog wat verder door; en
toen zag hij 't: het was ineens de bloei van de boomgaarden, de glanzend-sneeuw-witte
bloei van pruimebomen en van kersebomen, zó overvloedig, zó óverweelderig in
één enkele zachte lentenacht ontloken, alsof het met vrachten en bergen over de stille
wereld had gesneeuwd. Boerke voelde er een plotselinge emotie van. Zijn oude benen
trilden en hij murmelde halfluid in zichzelf, als van vrome bewondering: - O, wa
zillen d'r kèzzen en pruimen zijn, dees joar!
Hij was met inspanning over een bruggetje van boomstammen gestapt, dat dwars
over een sloot lag en stond nu weer vóór de breedopen ruimte van een grote akker,
waar, op het verste uiteinde, een drietal mensen, met ploeg en paarden, aan de arbeid
waren. Wat zijn ze ver! dacht Boerke in zichzelf; en aarzelend bleef hij staan, alsof
hij geen kans zag ze
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te bereiken. Toen nam hij eindelijk zijn besluit en vorderde langzaam, naar links,
langs de groenende elskant, door Tibi, die even buiten adem was van naar mollen te
wroeten, gevolgd.
't Was zijn zoon Florimond, die daar met de paarden werkte, geholpen door een
knecht en een meid. Over de ganse lengte van de lange akker keerde de scherpe ploeg
de vetglanzende, bruine aarde om. De knecht liep erachter, hakte met een lang houweel
de putjes open en naast de knecht liep de meid, die uit een korf, in ieder putje, een
aardappel neerlei. Aan 't uiteinde gekomen, keerde Florimond zijn ploeg en paarden
om; en de nieuwe, lange vore die hij door de akker trok, dekte de putjes toe en gaf
meteen ook verse bedding voor de putjes van de volgende rij. Het was als een
aanhoudend stil begraven van de toekomstweelde in de schoot van de vruchtbare
aarde, en zo werd, in eindeloos en eentonig heen en weer geweef, het ganse grote
veld beplant.
Langzamerhand vorderde Boerke, af en toe stilhoudend en steunend op zijn stokje.
En hij knikte goedkeurend en pruttelde af en toe in zichzelf enkele woorden. Ja, ja,
ook Florimond was flink en zou er zich, als 't moest, als baas alleen wel doorslaan.
Florimond op 't land, Reinilde in huis, het zou wel zijn zoals het wezen moest. Als
Florimond zelf nu maar eens flink en krachtdadig optrad en bijvoorbeeld tegen hem
zei: Kijk eens, vader, gij hebt nu lang genoeg gewerkt, ga nu maar met moeder rust
nemen en laat de zaak verder aan mij en aan Reinilde over! Maar Florimond was
zo'n eigenaardige, gesloten jongen! Hij sprak zo weinig, soms geen twintig woorden
in een ganse, lange dag en men kon eigenlijk nooit weten wat hij wel verlangde. Al
die dagen, tijdens de steeds herhaalde en eindeloze familiegesprekken over het
renteniershuis van Lewietje Fasseur en of de oudjes ja dan neen het boerenbedrijf
vaarwel zouden zeggen, had hij geen enkele maal zijn gevoelens geuit. Was hij er
voor? Was hij er tegen? Hij rookte zwijgend zijn pijp en ging machinaal naar zijn
werk; en voor het overige kon men raden.
Nu ook alweer: hij deed net of hij zijn vader daar beneden, bij de elskant, niet zag
staan. 't Was geen onvriendelijkheid: alleen maar stugge gewoonte. Boerke was tot
aan het einde

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

989
voortgestrompeld en wachtte daar nu, in de schaduw van de elzen steunend op zijn
stokje, tot Florimond, met ploeg en paarden er aankwam. Hij had hem niets te zeggen
en verwachtte ook geen bijzondere aanspraak van zijn zoon; hij kwam daar maar,
omdat hij overal eens rondliep, eigenlijk om de tijd te doden.
Hij zag en bewonderde hoe prachtig lijnrecht Florimond nu weer zijn ploeg langs
de vore stuurde. Dat had hij vroeger ook zo goed gekend: sturen met vaste hand, zo
regelrecht alsof het langs een liniaal getrokken was. De mooie, stoere paarden dampten
in de ochtendnevel. Zij snoven van de inspanning en een weinig schuim vlokte om
de gebitten. Met korte bevelen moedigde Florimond hen af en toe aan. De knecht en
de meid, op enkele passen afstand, hadden het druk met putjes-graven en
knollen-inleggen.
- Jue, jue, girre, girre! riep Florimond, toen hij aan de be-nedenrand gekomen was
en daar zijn span over de grasrand keren wou. En hij groette zijn vader enkel met
een blik en een klank, zonder enige behoefte naar verdere ontboezemingen.
Ook Boerke groette terug met een klank en een kort zwaaien van zijn stokje. De
knecht en de meid daarentegen, zeiden beleefd ‘dag boer’ en ook Boerke groette hen
beurtelings bij de naam: ‘dag Sefrien; dag Selevie’.
- Jue, jue! Girre, girre! herhaalde Florimond aan de leidsels rukkend; en daar de
ploeg gekeerd was en weer scherp naar 't werk stond, liet hij de paarden gaan en
begon een nieuwe, vetglanzende vore.
- Goe weer, hé, boer! riep enkel nog de knecht, met het houweel in de vers
omgekeerde aarde putjes gravend.
- Joa 't, joa 't, ieste klasse, antwoordde Boerke, met waterende ogen het span
na-ogend.
De jonge meid, die Sefrien volgde, liet sprakeloos de knollen in de putjes vallen
en langzaam aan verdwenen zij naar 't ander uiteinde van het akkerland onder het
zoet ge-orgel van de leeuwerikjes in de hoge, wazig-blauwe lentelucht.
Nog een hele poos bleef Boerke daar roerloos staan staren. Hij staarde, in vage
mijmering, naar het wegsmeltend span, en verder, over de akker heen, naar 't ganse
schone land,
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waar 't groen ontkiemde, bij plaatsen als met vloeiend goud doorstriemd van bloeiend
rapenloof. Eensklaps hoorde hij de koekoek in het wazig-ver verschiet. 't Zal regenen,
dacht Boerke, en meteen ook dacht hij, dat een beetje regen weer veel goed zou doen
aan 't land. De vogel riep aldoor: Koekoek! Koekoek! Koekoek! en 't was of zijn
alom galmende stem vol naderende gebeurtenissen langzaam aan Boerke weer in
beweging bracht en hem terugstuwde en begeleidde naar de grote boerderij.
Daar had nog even, net als bij 't vertrekken, weer een heftig tafereel plaats op het
erf, tussen Tibi en de grote waakhonden. Zij rukten als leeuwen uit hun hok zodra
zij het keffertje zagen; en Tibi, van zijn kant, was nog geweldiger dan bij het
heengaan: hij sprong op alle vier zijn stram-gestrekte poten van de ene reus naar de
andere, spuwend als 't ware van stikkende haat en woede, met razend-opgekrulde
bovenlip en steil-overeindgerezen rugharen, alsof het nu maar eens voor goed en
voor altijd tot aan de dood moest uitgevochten worden.
Hij had het ditmaal voornamelijk op B'ron, de grootste en sterkste van de twee
waakhonden gemunt. Hij vloog erop af met een vaart, die hem herhaaldelijk bijna
tot in de muil van zijn vervaarlijke vijand stuwde; en telkens draaide de grote gele
hond zich om, liep even rond zijn hok en sprong dan plotseling toe, met een geweld,
dat zijn ketting ervan kraakte, terwijl de halsband even hem de keel toeworgde.
- Tibi! Tibi! Gie leulijke sloeber! riep Boerke, met seniel-bevend opgeheven stokje
naar de kleine schelm toestrompe-lend. Maar eensklaps slaakte Boerke dof een
noodkreet: met een ruk, woester dan alle andere, had B'ron zijn ketting los-gesprongen
en daar vloog hij bovenop de kleine rakker, die schril piepend en jankend werd
omvergebuiteld.
- Hulpe! Hulpe! Hulpe! gilde Boerke, die geen ogenblik twijfelde of de laatste
momenten van de kleine waren onherroepelijk geteld.
Meerken maakte grote alarmgebaren en was opgestaan achter het vensterraam en
een paar dorsers kwamen met hun vlegels uit de schuur gehold en vlogen op de
vechters af. Maar toen gebeurde iets heel onverwachts en zonderlings:
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B'ron, steeds brommend en met woede-ogen blikkend, lichtte heel, héél langzaam,
één voor één, zijn wrede klauwen van de kleine af; de kleine staakte 't janken en
stond op; hij schudde zich en draaide op zijn beurt heel langzaam, onder aanhoudend
brommen en met overeindgerezen haren rondom B'ron, en zij begonnen elkander
met de grootste aandacht te besnuffelen. De uitgezette ogen blonken, de staarten
trilden; zij draaiden heel, héél traag, met stijve, stramme poten, alsof zij over plasjes
schreden, steeds brommend en met de grootste aandacht snuffelend, de een rondom
de ander, tot zij beiden eindelijk roerloos, in gespannen houding, bleven staan. Toen
begon Tibi eensklaps krachtig met zijn achterpoten in het gras te krabben en B'ron
op zijn beurt krabde, dat de kluiten tegen zijn hok aanvlogen. Daarop ging Tibi,
steeds brommend en met stokstijve gang, tegen een boom zijn poot oplichten. B'ron
volgde onmiddellijk zijn voorbeeld. Tibi herbegon tegen een tweede boom en zo
deed ook ogenblikkelijk B'ron. Toen krabde Tibi nog eens met alle geweld in het
gras en weg was hij, in wilde vaart, door B'ron gevolgd, rondom het erf. Zij joelden
en stoeiden als twee uitgelaten, dolle kinderen: een groot kind en een klein kind; zij
deden de kippen en de eenden en de poezen uit elkaar stuiven; zij struikelden en
buitelden over elkaar, tot zij eindelijk, bekaf, met hijgende muil en flapperende tong
in het gras neervielen. De dorsers stonden te proestlachen en ook Boerke lachte,
griezelig waterend uit zijn leepoogjes, terwijl Meerken, met hoge kleur van emotie
en verbolgenheid achter haar raampje weer gaan zitten was. Een van de dorsers ging
B'ron halen en bond hem weer vast aan zijn hok en Boerke riep naar Tibi:
- Ala, leulijkoard, komt hier en past ou op as ge nog durft beginnen!
Tibi kwam, kruiperig en druipstaartend; doch nauwelijks was hij bij het hok waar
B'ron weer vastgebonden lag, of daar begon het opnieuw: razen en blaffen, met
snauwende bek en trillend-overeindgerezen haren; maar Boerke, verontwaardigd
over zulke grenzeloze aanstellerij, gaf Tibi een klap met zijn stok, dat hij huilde en
zo gauw als hij maar kon zich in het deurgat van de boerderij verschuilen ging.
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III
In de namiddag, na de gewone drukte van het noenmaal der arbeiders, en toen allen,
ook Florimond en Reinilde, weer naar de akker waren en Boerke en Meerken hun
dutje gedaan hadden, kwamen de twee oudjes terug in de ruime en heldere keuken
en gingen zij hun gewone plaats innemen: Boerke naast de zwarte, dode haard, met
het krukkestokje tussen zijn knieën en Tibi in een kringetje gedraaid vóór zijn voeten;
Meerken bij een van de ramen, met de bril op de neus en een hoop verstelwerk naast
zich op de brede, groengeverfde tafel. Reinilde had voor elk van hen een potje koffie
klaargezet vóór zij terug naar 't veld ging en daar dronken zij nu van met kleine,
genoeglijke teugjes, meteen zuigend aan 't klontje kandijsuiker, dat zij in de mond
hielden, terwijl hun ogen, nog gezwollen van het dutten, glasachtig-starend door de
ruiten keken naar alles wat op 't erf of daar even buiten 't hek langs de eenzame
landweg gebeurde.
Er gebeurde niet veel. Op 't erf een statige wandeling van de pa-o met zijn pauwin
en wat heen en weer gekakel en gefladder van kippen of duiven, en in de landweg
soms een man met zijn kruiwagen of een boer met zijn kar, die zwaar en langzaam
hossebossend door de diepe sporen schommelde. Weer klonken de dorsvlegels in
eentonige cadans binnen in de schuur en af en toe rinkelden even de kettingen van
de grote waakhonden als ze zich schudden of bovenop hun hok sprongen.
De beide oudjes zwegen eerst een hele poos. Het was of een lange, stille,
voorbereidende werking in hen moest geschieden vooraleer de behoefte tot spreken
zich in klanken kon uiten. Boerke had reeds een paar malen gekucht, als om zijn
krachten te beproeven, doch verder kwam het niet; maar Meerken scheen daarmee
toch te begrijpen, dat hij spreken wilde en
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zij begon de eerste, als 't ware antwoordend op wat hij nog niet eens had uitgedrukt:
Wa zoe-je doar eigentlijk aan reschieren, da ge 't huis in alle geval kocht. W'hên
't geld ommers liggen en willen we 't zelve nie beweunen, we keunen 't altijd nog
verhuren.
Boerkes om het krukkestokje heen geklemde handen begonnen eensklaps
zonderling te trillen. Zijn mond ging even open doch gaf nog maar steeds geen geluid,
terwijl zijn waterfletse, griezelig roodomrande ogen met een soort van schrik zijn
vrouw aanstaarden, alsof zij hem iets doodsgevaarlijks wilde doen begaan.
- In alle geval keupen! herhaalde hij eindelijk met inspanning haar woorden. - Al
da scheun geld meschien veur niets uitgeven! 'k Zal d'r mijn deud aan hoalen! kreet
hij plotseling, met bibberende lippen.
Meerken werd kregel, ongeduldig, boos.
- Och! Ge zij 'n platbroek! snauwde zij hem toe.
De belediging scheen hem niet te raken. Hij keek haar van terzijde aan, waar ze
bij 't raam zat: zwaar, dik, gezet, met bolle wangen, die de toorn deed gloeien en 't
was of zijn weifelende ogen even de maat van haar omvang namen en hij meteen
dacht, dat die schimp althans niet op haar kon toegepast worden. Platbroek! Ja, dat
was hij, bij haar vergeleken; ook in 't overdrachtelijke, in de zin van wijs en
voorzichtig zijn en geen waagstukken begaan. Boerke wilde altijd ‘zeker spelen’,
zoals hij 't noemde; Meerken daarentegen, was maar al te vaak geneigd om roekeloos
haar zin te willen en haar grillen in te volgen. Zijn leven lang had Boerke daar moeten
tegen strijden en meestal zonder veel geluk, want, 't geen Meerken wenste, was ten
slotte toch bijna altijd geschied.
Boerke zuchtte. 't Leek wel of alles samenspande om hem tot een besluit te
dwingen. Hij bleef een poos stilzwijgend, toen zei hij, aarzelend, de stem onvast:
- Koest ik da huis moar keupen zonder al mijn scheun geldkwijt te zijn!
Honend barstte Meerken in een schimplach uit:
- Hèt-e gij wel oeit 'n peird of 'n koe gekocht zonder d'r veuren te betoalen?
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- Joa moar, àl mijn scheun geld, mijn geiwd en mijn áksies, zuchtte Boerke.
- Pff... spotte minachtend Meerken: - wa zij-je mee geiwd en áksies, die in ou
kasse liggen te beschimmelen!
Met inspanning was Boerke opgestaan. Leunend op zijn krukkestokje strompelde
hij naar de ‘beste’ kamer toe.
- Wa goa-je doen? vroeg Meerken verbaasd.
- Nog ne kier kijken hoevele da we precies hên, antwoordde hij.
Terstond was Meerken insgelijks op de been.
- Goa-je tellen? vroeg ze gedempt, met diepe belangstelling. Hij knikte zwijgend
van ja en sukkelde verder naar de kamer toe.
Meerken volgde hem. Maar eer ze met hem binnenging keek ze nog eens
wantrouwig door de ramen over 't erf en voor alle veiligheid schoof ze de grendel
op de voordeur.
In de ‘beste’ kamer, die kil-gemeubileerd was met een groot ledikant onder wit
behang, een ronde mahoniehouten tafel met stoelen en een ouderwetse kast tegen de
keukenwand, hing een duffe, schemerige lucht van onbewoondheid. De buitenluiken
waren dicht, alleen door de hartenaasjes drong een triestig, getemperd licht naar
binnen; en 't maakte de indruk alsof er daar aldoor een dode in die ongezellig-grote
en lege kamer was.
Boerke had de zware kast geopend. Met inspanning bukte hij naar de onderste la
en poogde die uit te halen. Het ging niet dadelijk. Zijn onvaste vingers weifelden
alsof hij geen kracht meer had. Meerken bukte ook om hem te helpen en beiden
stonden zij daar even hijgend neergehurkt tot de la eindelijk openschoof.
Boerke vond er een sleutel onder een rommel van oude papieren en snippers en
zich met inspanning weer oprichtend, ontsloot hij een tweede la, waaruit hij een
blikken trommel te voorschijn haalde. Daar ging hij mee naar de ronde tafel in 't
midden van de kamer, door Meerken gevolgd.
Meerken had twee stoelen bijgeschoven. Zij gingen zitten en Boerke opende de
trommel, die met een koperen hangslot dicht was.
Maar zij zagen niet goed. Boerkes ziekelijke waterogen keken
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even naar het triestig zwakke licht van de hartenaasjes in de blinden, alsof hij daarmee
hoopte betere klaarte te doen binnenstromen.
- 't 'n Zal nie goan, zuchtte hij; doch Meerken wist dadelijk raad.
- Wacht, zei ze, 'k zal 'n kis hoalen. Zij dribbelde terug naar de keuken en spoedig
was ze daar weer met een brandende kaars in een koperen kandelaar.
- Veurzichtig! angstigde Boerke, - da w'ons scheun geld toch nie 'n verbranden!
Zij zaten aan de ronde, naakte, bruinverniste tafel, met de blikken trommel tussen
hen beiden in en de kaars vóór zich in 't midden, op veilige afstand. Het eerste wat
Meerken bekeek waren haar mooie juwelen: het gouden halssnoer met het diamanten
kruis en de grote gouden oorbellen, die zij nog steeds zo gaarne droeg op feest- en
kermisdagen. Zij moest die dingen nog eens even ter hand nemen en beaaien, uit
oude koketterie. Het gaf haar een emotie, die tranen in haar ogen bracht. O, die oude
dorpskermissen, dat feestelijk zich optooien voor de hoogmis in de kerk en de
slenterwandeling door 't dorp; en dan die eindeloze maaltijden, die de ganse namiddag
duurden, en waar zij in haar glorie van rijke boerin zat te pronken, als een schip in
volle zeil! Maar Boerke werd zenuwachtig-ongeduldig; zij lei de juwelen met liefde
weer neer en volgde aandachtig het verder gebeuren. Eerst telden zij de inhoud van
de beurzen: de beurs met goud en de beurs met zilverstukken.
- Veurzichtig, gien laweit moaken, fluisterden zij beiden, even met schuwe
luister-blik opkijkend naar de lichte hartenaasjes.
Met zijn stramme, dikke vingers schoof Boerke de vaag-glinsterende stukken zacht
over elkaar. Hij lei ze in gelijke reeksjes, meteen mummelend tellend, naast elkaar.
't Was als een werk van zware inspanning. Soms zat er iets als zand tussen twee
stukken en hij kreeg ze slechts met moeite van elkaar. Soms keerde er een overkant,
rolde een eindje over tafel en klingelde eindelijk neer met een zilverig getinkel, dat
hen weer allebei verschrikt deed opkijken. Doch alles bleef rustig en stil binnen huis
en daarbuiten en toen al het
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zilver en het goud geteld was ontkreukten zij ook zo geluidloos mogelijk de papieren
en spreidden die rechts en links over de tafel uit.
Weldra lag heel de tafel vol met geld en waarden. Zij staarden naar hun rijkdom,
zij telden en hertelden en Meerken nam een stukje papier en een potlood uit de
trommel, om alles nog eens nauwkeurig op te tekenen en bij elkaar te rekenen. Boerke
zat er roerloos naar te staren. Zijn zieke oogjes waterden alsof hij schreide en zijn
stijve handen hadden af en toe een korte trilling, alsof hij bibberde van kou. De stilte
in de kamer was bijna beangstigend. Men hoorde slechts het vaag gemurmel van
Meerkens fluisterend samen-tellen en nu en dan een zwak geknetter van de eventjes
op-flakkerende kaars. De mooie gele en witte stukken blonken met een eigenaardige,
haast onwezenlijke glans; en de papieren hadden iets plechtigs, zwaar bedrukt met
sterke kleuren, gezegeld en gestempeld, als laatste wilsbeschikkingen en testamenten.
Het was iets griezeligs, alsof men in een doden-kamer zat. Het was alsof daar in dat
grote bed, in de hoek van de kamer, onder het dichtgetrokken wit behang, een dode
lag, wiens geld men stal en telde en verdeelde. Eensklaps schrikten zij geweldig,
slaakten alle twee een schorre gil en sprongen overeind. Achter de gesloten tussendeur
van de keuken had een angstwekkend, vreemd geluid weerklonken. Zij stonden als
versteend van gruwel, hun uitgezette ogen starend op de deur; en toen hoorden zij
het plotseling weer: een soort van woest gesnuif, vlak bij de grond, tussen de reet
onder de deur en de rode vloertegels.
- Och Hier, es dà verschieten! kermde Meerken, haar hart vasthoudend. Doch
meteen begrepen zij: 't was Tibi, die, in de keuken vergeten, uit zijn slaap ontwaakt
was en kwam snuffelen waar zijn meesters waren.
Dit maakte een einde aan hun bezigheid. Zij hadden alles goed geteld en wisten
nu ook dat er ruim genoeg geld was om het huis te kopen als ze 't wilden. Zorgzaam
vulde Meerken weer de trommel met de kostbaarheden en borg hem veilig in de kast,
terwijl Boerke de kaars uitblies en de binnendeur ging openen.
Gedurende de verdere namiddag zaten zij rustig weer elk op
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zijn gewone plaats: Boerke in zijn leunstoel bij de haard, met Tibi slapend vóór zijn
voeten en het krukkestokje tussen de knieën in zijn beide handen, alsof hij ieder
ogenblik klaar was om weer op te stappen; en Meerken aan de brede tafel bij het
venster, midden in een hoop verstel- en naaiwerk, waaraan zij heel, héél kalmpjes
werkte, als iemand die dat maar doet uit tijdverdrijf, bij gebrek aan aangenamer
bezigheid. Zij spraken niet of weinig en wat zij nu nog zegden, had geen betrekking
meer op dat waarmee hun gemoed, in verschillende stemming, gevuld was. De grote
kalmte van de achternoen heerste alom over de hoeve; het erf bleef stil en leeg, en
leeg en stil lag ook de weg daarbuiten; de mensen waren allen op de akker en de
schone boomgaard bloeide in zijn eigen ongerepte, frisse weelde, één grote tuil van
witte bloesems, die geurig opwolkten boven het helgroen gras tussen de dubbele rij
gebouwen, onder een gezuiverde hemel, die langzaam aan teerblauw geworden was,
terwijl een wazig-gouden zonne zichtbaar werd, in zachte glorie zinkend naar het
blonde westen.
Tegen halfzes kwam Reinilde van het land terug. Haar verwachte komst bracht
dadelijk weer leven en beweging in de ingesoesde boerenkeuken. Zij had het terstond
heel druk met de toebereidselen voor het avondmaal van de talrijke werklieden en
weldra verspreidde zich de goede, fris-gezonde geur van de kokende karnemelkpap.
Dat was telkens voor Boerke een uur van gezellig genot. Hij bleef daar gaarne
zwijgend naast de zwarte ketel zitten, waarin Reinilde langzaam met een grote, houten
lepel roerde. Hij warmde knus zijn oude schenen aan het helder, knappend houtvuur
en dromerig dwaalden zijn blikken door het venster over de schone, witbloeiende
boomgaardkruinen, waarvan de fijne, geurige blaadjes zacht ten gronde in het
welig-groene gras neersneeuwden.
De avond daalde, oranje-roze daarbuiten, over al die frisse blankheid,
schemerig-grijs reeds binnen huis in de wegdoeze-lende hoeken van de ruime
boerenkeuken. Een zwarte merel kwam op een van de hoogste fruitbomen zitten en
begon daar te zingen, donker propje in een wolk van wit, met zijn rustig-schorre,
monotone stem, die kalm scheen te verkondi-
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gen, dat de dagtaak afgelopen en de avondstilte ingetreden was. Meerken zag niet
goed meer haar verstelwerk bij het venster en begon op te ruimen. Reinilde had de
ketel van over het haardvuur weggenomen en schikte nu de vele witte borden en de
lepels op de lange tafel langs de achterwand. Zij haastte zich heen en weer, hing ook
de ketel met aardappels over het vuur.
In kleine groepjes kwamen de arbeiders van het veld terug. Zij wiesen even hun
handen aan de houten pomp daarbuiten en traden langzaam op hun klompen binnen,
meteen ‘goen oavend’ wensend. Stil-wachtend, met vermoeide, donkere gezichten,
gingen zij alvast hun gewone plaats innemen. Daar kwamen ook weldra de dorsers
uit de schuur en de ‘boevers’ met hun paardenspannen reden het erf op. Het laatst
verscheen Florimond, met de knecht en de meid, die hem de ganse dag op het
aardappelveld geholpen hadden.
Toen zij allen binnen en gezeten waren, diende Reinilde de karnemelkpap op. De
grote, aarden schotels en de borden dampten. Allen vouwden de handen en baden,
de mannen even hun pet afnemend. Toen begonnen zij slurpend te eten. Op de kleinere
tafel bij het venster, waaraan Meerken zat, had Reinilde vier aparte borden voor de
huisgenoten geschikt. Boerke werd verzocht om te komen aanzitten. Strompelend
sukkelde hij naar zijn plaats en ook daar, na een kort gebed, begon de avondmaaltijd.
Er werd haast niet gesproken. Het schemerduister en de schone stilte van de avond
scheen tot zwijgen te stemmen. Alleen de zwarte merel, daar hoog in het topje van
de wit-bloeiende kerseboom, zong aldoor rustig voort, alsof zijn mooi verhaal maar
tot geen eind kon komen.
Toen rees ginds ver, ginds heel, héél ver achter de bomen van de landweg, aan de
reeds grauwe horizont, een wonder op: de volle maan die uit het stille oosten kijken
kwam.
Zij klom oranjedof, en nevelig alsof zij zwom in melk, gans rond, met het bekend
gezicht waar grijze stompvegen in schemerden, tussen de zware stammen op, gelijk
een wonderbaarlijk wezen zonder lichaam, dat niet meer van deze wereld is. Zij ging
een poosje schuil achter een dikke stam, kwam weer te voorschijn, met korte rukjes
als 't ware, eerst het
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kale, ronde voorhoofd, daarna een oog, dan nog een oog en dadelijk ook neus en
mond; en in dat korte schuilgaan was zij helderder geworden en ook kleiner en het
bekend gezicht keek vrolijker; en eensklaps stond zij midden in de wit-bloeiende
boomgaardkruinen: een toververschijning, een tintelgepoeier van goud over
tintelgepoeier van zilver, met al de fijne, doorschijnend witte bloesemblaadjes die
trilden, alsof zij eensklaps met jubelend leven werden bezield.
Boerke keek naar 't wonder op, met zijn zieke, waterende oogjes, en ook het dikke
Meerken keek, en zelfs Reinilde en Florimond keken. Het schalkse maantje, dat
steeds kleiner en helderder in de donkerende hemel oprees, lonkte reeds boven de
bloeiende kruinen uit en beglansde nu ook de lange, sombere tafel van de werklui
tegen de achterwand van de keuken. En ook zij zagen het wonder even aan, met hun
vermoeide ogen, waarin de bleke gloed zich blikkerend weerspiegelde; en eindelijk
zei Boerke, alsof hij het gevoel en de gedachte van allen uitdrukte:
- 't Zal morgen scheun were zijn, we zillen ons vlas keune zoaaien.
Er ontstond een vaag gemompel van algemene, goedkeurende instemming. Alleen
Florimond, die nog geen woord gesproken had, liet een wanklank horen:
- Morgen wind en regen, mopperde hij.
- Wind en regen, woarom peist-e gij datte? vroeg Boerke verbaasd.
- Omdà 'k 't peize, antwoordde Florimond kortaf, meteen opstaand.
Een zonderlinge, nurkse jongen, die Florimond. Hij zei de dingen, maar altijd
zonder uitlegging noch toelichting, alsof de schaarse woorden die hij sprak een
bovenmatige inspanning van hem vergden.
Niemand, trouwens, sprak hem tegen en allen maakten zich langzaam aan klaar
om bedwaarts te gaan. Het helder maantje werd door de dichtgetrokken luiken
buitengesloten en weldra lagen allen op de grote boerderij ter ruste.
Daarbuiten had de merel zijn gezang gestaakt, maar na hem was de nachtegaal
gekomen en die zong nu de ganse nacht in de bloeiende kruinen. Tegen het krieken
van de ochtend

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

1000
zweeg hij ook en de merel herbegon. De koekoek, die heel de vorige dag herhaaldelijk
geroepen had wat er gebeuren zou, zei nu niets meer.
Om vijf uur stak een koele wind op en om zes uur was 't aan het regenen.
Toen Boerke wakker werd hoorde hij 't loeien van de storm en zag hij de
regenstriemen langs zijn ruiten stromen.
Hij dacht, dat Florimond toch wel een knappe boer was, die heel wat meer wist
dan hij doorgaans merken liet.
Drie weken later was het kleine renteniershuis in het dorp gekocht en wist eenieder,
dat Boerke Biebuijck zijn hoeve verliet om daar in rust en vrede van zijn inkomen
te gaan leven.
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IV
Het was een zogenaamd ‘gerotseerd’ huis, een deur en twee ramen beneden, drie
kleinere raampjes - halve raampjes - op de lage bovenverdieping, een van die
klein-krenterige renteniershuisjes, gelijk er vele op de dorpen staan, als benauwde,
sombere hokkekasten, waar men levend in begraven zit. Het vuilgrijs ‘gerotseerd’
beplaksel van de buitenmuren deed denken aan iets dat aan lepraziekte lijdt en de
vuilgeel-geverfde omlijsting van de ramen, was als de uitbrekende etterwonde van
die kwaal. Het stond vlak vóór de dorpsplaats, tussen een varkensslagerij en een
smidse. 't Had uitzicht op de ruime markt beplant met een mooie rij heel oude linden,
en verder op de kerk met het kerkhof en op het deftig renteniershuis van de rijke
juffer Pluimsteert, dat gans de achtergrond van de plaats afgrensde. Daar omheen
waren er enkele kleinere huisjes en winkeltjes en een grote, lage, ouderwetse herberg
met geelwitte gevel en veel groengeluikte ramen: Het Oud Gemeentehuis.
Van binnen zag het huisje er sinister uit. Een somber kamertje links, een somber
kamertje rechts, langs beide kanten van een kort, smal gangetje. Daarachter de keuken,
ruim, maar nog somberder dan de twee voorvertrekjes, met uitzicht op een heel klein
binnenplaatsje, dat dadelijk begrensd was door de barre, bruine, hoge muur van de
naburige varkensslachterij. Boven, op de lage verdieping, drie kleine slaapkamers
en een zoldertje.
Achter het binnenplaatsje, voorbij de hokkerige bijgebouwen, was een stukje tuin.
Een heel klein grasveldje, met een paar schrale fruitbomen, een lapje dat tot moestuin
diende en, in de achtergrond, tegen de omheiningshaag, een kunstmatig heuveltje
met een houten bank onder een treures en een stuk prieeltje.
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Daar leefden nu Boerke en Meerken in alle rust en stilte het door velen benijde
gemakkelijk leven van hun oude dagen. Zij leefden er als twee kluizenaars, met
Poldientje, de dikke, rode meid, die zij van de grote boerderij daar hadden
meegebracht; en aan al wie hen bezoeken kwam vertelden zij hun groot geluk en hoe
het hun speet niet vroeger dat besluit te hebben genomen.
Uit oude gewoonte, en hoewel zij niets meer uit te voeren hadden, waren zij toch
elke ochtend heel vroeg op. Zij stonden op zodra zij in de toren het klokje van de
vroegmis hoorden kleppen en vóór het volop daglicht was zaten zij reeds in de kerk.
Dat hoorde zo bij hun stil en degelijk dorpsrente-niersleven. Zij zaten er in 't kille
van de ochtendschemering, met slechts enkele andere, trouwe gelovigen: de nonnetjes
uit 't klooster, de weeskinderen en de oudjes uit het Armenhuis, een paar welgestelde
ingezetenen of kleine renteniers, zoals zijzelf. Meneer de notaris en zijn vrouw,
meneer Beghijn, de oude, gepensioneerde onderwijzer, juffer Vercoeteren, juffer
Slock, juffer Pluimsteert, de twee juffers Pector en de drie juffers Dufour, dat waren
de vaste en trouwe bezoekers. De mis duurde niet lang, juist lang genoeg om zich
even voornaam en stichtelijk gestemd te voelen en flinke trek te krijgen in 't ontbijt.
Bij 't uit de kerk gaan wisselde Meerken een deftige groet met juffer Pluimsteert,
met juffer Slock en de twee juffers Pector, terwijl zij telkens weer een beetje 't land
had aan het preutse gedoe van de drie juffers Dufour, die stijf als harken op één rijtje
langs de witte kerkmuur wegschoven, alsof zij hoegenaamd met niemand iets wilden
uit te staan hebben. Doch die korte ontstemming werd dan ook ruim vergoed door
de ontmoeting met juffer Vercoeteren, die altijd vriendelijk een praatje sloeg met
Meerken en haar vergezelde tot beneden aan de trapjes van het kerkhof, waar zij
afscheid van elkander namen. Juffer Vercoeteren was, evenals Meerken, een gewezen
welgestelde boerin, die in het dorp was komen rentenieren. Zij kenden elkander sinds
lang en noemden elkaar bij de naam; en een intimiteit was bezig zich te vormen,
waaraan Meerken met de dag steeds inniger gehecht werd. Middelerwijl wisselde
Boerke enige woorden met meester Beghijn, de gepensioneer-
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de onderwijzer, allebei stram over 't kerkhofwegeltje zwenkend op hun kromme,
stijve benen; en nog vóór zeven waren zij alweer thuis en zaten aan 't ontbijt, dat
Poldientje dadelijk in 't somber keukentje kwam opdissen.
Na dat ontbijt leek het er wel naar alsof de dag voor hen was afgelopen. Zij hadden
niets, absoluut niets meer uit te voeren. Zij bleven daar een poosje zitten, naar elkander
starend en werkend met hun vingers aan de kruimels op de tafel. Zij keken naar het
smalle lapje hemel boven 't binnenplaatsje en naar de barre muur van de
varkensslagerij daartegenover; zij wisselden hun opmerkingen over 't weer en als
dat weer enigszins gunstig was gingen zij buiten en slenterden langzaam door hun
tuintje. Zij keken naar de schrale fruitboompjes, waarop hier en daar een ziekelijke
vrucht begon te rijpen; zij liepen langs de smalle paadjes en inspecteerden hun
groenten; zij kwamen tot op het heuveltje aan 't eind en zaten er even neer op de
bank, onder het dunne lover van de treures en het huiverig groen van 't stuk prieeltje.
Vandaar uit konden zij 't een en 't ander zien en horen. Zij zagen het
buurmanstuintje van de smidse en de bijgebouwen van de varkensslagerij. Het tuintje
van de smidse lag altijd eenzaam en verwaarloosd. Het was alsof daar nooit iemand
de voet in zette, noch er een bloempje of een kruidje kweekte. Er stond meestal een
vuilwit schaap te grazen, vastgebonden aan een ijzeren staak, met ring en ketting,
en dat hopeloos begon te blaten, zodra het maar een mens in de omgeving zag of
hoorde. En al het leven van de smidse scheen zich saam te trekken aan de voorkant
naar de dorpsplaats, waar hamers op aanbeelden klonken, waar paardehoeven
trappelden en stemmen luid opgalmden, in een donker rumoer van geweldige
bedrijvigheid en werklust.
Bij de andere buren, in de varkensslagerij, was het, al naargelang van de dagen,
ofwel doods-verlaten, ofwel razendlawaaiig. Dat waren dan de dagen van slachting
en de dagen van verzending. Op de dagen van slachting kwamen de boeren met hun
zwijnen aan en 't een na 't ander werden deze onder oorverscheurend gekrijs gedood.
Boerke en Meerken hoorden het al van in de vroege morgen in hun bed; en aan 't
getal van de gilpozen, die woest en schril begonnen en
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trapsgewijze met het wegvliedende bloed in dof gegrol uitrochelden, konden zij tellen
hoeveel zwijnen er geslacht werden. In den beginne hadden zij een vreselijke hekel
aan die storende onrust. Meerken klaagde, dat het waarlijk niet de moeite was de
rompslomp van hun boerderij te verlaten om dát nu ook in 't dorp te komen horen;
doch al spoedig raakten zij eraan gewend en weldra was het hun iets zo gewoons
geworden als het kleppen van het ochtendklokje op de kerktoren. Het werd hun als
een almanak, waaraan zij de dagen van de week herkenden, iets dat ze bepaald zouden
gemist hebben, als het toevallig eens niet op de gebruikelijke tijd gebeurd was.
Het ochtendbezoek in hun tuintje was meestal gauw genoeg afgelopen. Hoogst
zelden ook was 't weer van die aard, dat het verlokkend mocht zijn om er lang te
vertoeven. Zij vonden het er of te koud of te warm; de schrale wind blies Boerkes
leepogen vol water en de zwoele warmte deed Meerken benauwend hijgen. Zij
kwamen maar liefst al spoedig terug in hun huisje en gingen er met Tibi in het
voorkamertje zitten, rechts en links van het raampje.
Zij zaten er roerloos naar 't dorpsplein te staren. De kleine dingen die daar
gebeurden, de weinige mensen, die er voorbijgingen, boeiden hun aandacht. Zij
spraken weinig, zij genoten in stilte door hun ogen; slechts af en toe, als zij iemand
herkenden, liet Meerken een opmerking horen en uitte Boerke, trager van geest, een
geknor, waardoor hij zijn instemming met Meerkens gevoelens betuigde.
Aldus verliep de tijd, tot het op de kerktoren tien uur sloeg. Zij zaten soms wel
door hun raam naar de koperen wijzers van de uurplaat te kijken waar de tijd zo lang
bleef. Maar de tien trage slagen galmden dan toch eindelijk over de saaiheid van het
dorp en meteen stonden zij beiden op en verlieten, stram van 't lange roerloos zitten,
het bedompte kamertje. Zij hoefden aan elkaar niet te vertellen wat zij verder zouden
doen; zij wisten het: Meerken ging wat bij Poldientje neuzelen in de keuken om het
noenmaal klaar te maken en Boerke nam zijn stokje en zijn pet en ging, door Tibi
vergezeld, de voordeur uit.
Daar kwam hij buiten, op de dorpsplaats. Even stond hij
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roerloos over 't plein te kijken, knippend tegen 't licht, alsof de ruimte hem te breed
was, of nog niet dadelijk wist langs welke kant hij zou beginnen. Toch was het steeds
dezelfde kant waarmee hij begon: de smidse!
't Geklank van de zware hamers op het aanbeeld scheen hem onweerstaanbaar aan
te trekken en hij stak even zijn hoofd om de muur en zag daar in het zwart van de
smidse de zwarte smid nevens zijn zwarte knecht staan, beiden als twee duivels of
cyclopen bij de op en neer zwoegende blaasbalg, die de kolen in het vuur
gloeiend-rood aanblies. Zij groetten hem alle twee met een glimlach die wreed leek,
omdat hij 't wit van de ogen en van de tanden in hun roetgezicht deed glinsteren,
maar die inderdaad vriendelijk verwelkomend bedoeld was. En Boerke bleef daar
een poosje gezellig staan praten en kijken, bibber-steunend op zijn stokje, vol
belangstelling voor de stijgende werking van de blaasbalg, die zijn forse adem aanblies
en het metaal zienderogen deed rood worden en zwellen. 't Was als een marteling en
een woedegevecht tussen de twee felle elementen. Het vuur wilde verslinden en het
staal verdedigde zich in ziedende spanning, maar eindelijk flikkerde een sprenkeling
van kleine, witte sterretjes boven de kolengloed en zo meteen rukte de smid het stuk
uit het vuur en begon het met zijn knecht, in razend snel tempo, op het klinkend
aanbeeld te behameren. De witte vuursprankels spatten wijd uit in het ronde, zoals
het water spat onder een neerploffende steen; en Boerke en Tibi deinsden
voorzichtigheidshalve ver genoeg achteruit; maar de zwarte smid en zijn knecht
kenden geen angst: zij stonden midden in de vonken en hamerden met volle kracht
korte, doffe bonzen, die als 't ware op een kneedbare deeg neervielen, telkens
gescandeerd door zacht klinkende klopjes op het aanbeeld, als in voortdurend vragen
en antwoorden. Dat was het ook: de hamers spraken op het aanbeeld de bevelen die
moesten worden uitgevoerd en langzaam aan kreeg het matgloeiend ijzer een doffere
kleur en een vastere vorm, tot het eindelijk was afgewerkt en in de zwarte koelbak
werd gedoopt, waar het, in een sissend rooksliertje, zijn laatste weerstandsadem
uitblies. Dan glimlachte de smid met zijn wit-blikkerende ogen en zijn witte tanden
Boerke nog
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eens aan en veegde met zijn zwarte mouw het zweet van zijn gezicht, terwijl hij een
kwinkslag sloeg of een grapje vertelde. Boerke had daar wel de ganse dag door willen
blijven. Het boeide hem zo. Jammer, dat de smid soms zinspelingen maakte op de
dorst die hij en zijn knecht aldoor leden en hoe lekker een pintje bier of een dreupelken
wel smaken zou. Boerke zag er niet tegenop om een enkele maal te trakteren, maar
het mocht geen gewoonte worden, en dat zou het, als Boerke daar te lang bleef toeven.
Daarom ook ging hij meestal weg zodra de smid en zijn knecht over dorstigheid
begonnen te klagen. Hij had in elk geval toch alweer een halfuurtje uit de overvloedige
tijd van zijn gemakkelijk leven gesleten en langzaam slenterde hij met Tibi de
dorpsplaats over en verdween in het laag portaaldeurtje van 't Kloefken, een van de
herbergjes waar hij geregeld zijn ochtenddreupelkes ging pakken. Hij had er zijn
plekje bij een raam en van daaruit zag hij, aan de overkant van de plaats, zijn eigen
huisje, met de bedrijvige, ronkende en hamerklinkende smidse ernaast. Haast nooit
zaten er op dat vroege uur nog andere bezoekers in 't Kloefken; Boerke was
aangewezen op het gesprek van de baas, een klein, grijs, kucherig ventje, dat elke
dag met zwakke, amechtige stem weer 't zelfde vertelde, of van zijn dochter, die dik,
en lomp en vuil en nors was, erger dan de lompste en grofste boerin. Boerke vond
het daar wel niet dol gezellig, maar in de andere herbergen was het al niet veel beter
en dikwijls vrij druk en rumoerig, terwijl het daar tenminste stil en rustig was. Hij
dronk er twee borreltjes en rookte er twee pijpjes en daarna stond hij op en kwam,
steeds trouw door Tibi vergezeld, weer buiten.
Daar had hij telkens weer een aarzeling, roerloos steunend op zijn stokje vóór de
ruime dorpsplaats, als lag daar een meer, dat hij moest overschrijden. Zou hij nog
eens tot aan de grote herberg Het Oud Gemeentehuis gaan, of zou hij rechtstreeks
weer naar huis keren! Hij keek naar de klok op de kerktoren hoe laat het reeds was;
hij keek naar 't deftig huis van juffer Pluimsteert, waar hij vagelijk de silhouet van
de rijke, oude vrijster achter 't raam zag schemeren, naast de vergulde kooi van haar
groene papegaai; en soms ging hij nog even naar Het Oud Gemeentehuis, en soms
deed hij het
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niet; en als hij er heenging speet het hem halvelings dat hij er was; en als hij er niet
heenging speet het hem halvelings, dat hij er niet was. Dat bleef een dagelijkse strijd
met zichzelf, waar hij niet overheen kon komen: 't werkte inderdaad als iets storends
in de anders volkomen rust van zijn gemakkelijk leven; en hij wenste soms, dat die
ouderwetse, grote herberg daar maar niet zou staan, om niet langer getenteerd te zijn
er nog te komen. Maar hoe dan ook, of hij er heenging of niet, altijd, klokslag half
twaalf was hij weer thuis, om in de keuken, naast Meerken en Poldientje, het
middagmaal te gebruiken.
't Was eigenaardig: op hun boerderij aten zij steeds om twaalf uur, en in hun
renteniersbestaan hadden zij zich ook in het begin vast aan dat uur gehouden. Maar
de ochtend leek dan zo lang, dat er geen eind aan scheen te komen. Zij begrepen
maar niet hoe er renteniers waren zoals juffer Pluimsteert, zoals de juffers Pector en
veel anderen, die niet alleen om twaalf, maar zelfs om halfeen, ja, om één uur aten.
Dat was wel heel, héél deftig, maar wat deden dan toch zulke mensen met hun
eindloos lange ochtend! Hoe hielden ze 't uit? Hij en Meerken althans hadden het
niet langer dan een paar weken kunnen volhouden en ten slotte het uur tot halftwaalf
vervroegd. Doch zij schaamden er zich een beetje voor, zij voelden zich geen echte
renteniers meer als ze reeds zo vroeg aan tafel zaten: zij hielden 't geheim en deden
hun voordeur op slot terwijl ze aten; en Poldientje had plechtig moeten beloven, dat
ze 't nooit aan iemand zeggen zou, wat natuurlijk niet belette, dat eenieder het wel
wist.
Maar ook wát zij aten mocht Poldientje niet vertellen. Renteniers eten elke dag
vlees, en wel rundvlees en kalfsvlees, dat wisten Boerke en Meerken heel goed; maar
zij konden het over hun hart niet krijgen om daar zoveel geld voor uit te geven. Op
de grote boerderij aten zij elke dag, en zelfs twee- en driemaal daags varkensvlees,
maar dat telde niet mee, dat kwam als 't ware vanzelf uit de grote massa van de
produkten, evenals het brood, de melk en de eieren; maar zo telkens drie of vier frank
aan de slager te moeten betalen voor een miezerig klein stukje rundvlees, neen, 't
was hun te
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machtig en zij gebruikten alleen rundvlees op zondag en verder in de week
varkensvlees, ham, saucietjes en carbonaden, die hun door de boerderij geleverd
werden. Tweemaal in de week werd Poldientje met een ketel en een korf daarheen
gezonden en blakend-rood van de inspanning keerde zij terug, overladen met vlees,
melk, karnemelk en eieren, terwijl ook Reinilde eenmaal in de week met proviand
kwam aanzetten: dinsdags, als er markt was op het dorp.
Na het eten gingen Boerke en Meerken een paar uurtjes op hun bed liggen
noenstonden. Dat was een heerlijk moment van de dag, waarvan zij welbewust de
weelde waardeerden. Eerst dan voelden zij eerst goed hoe volkomen bevrijd zij waren
van alle beslommeringen, hoe gul en hoe ruim zij van het gemakkelijk leven genoten.
Zij sliepen lekker in van loutere zaligheid en 't speet hen haast als ze wakker werden
en weer in de nuchtere werkelijkheid stonden. Dan kwamen ook de minder aangename
uren van de dag. Zij wisten niet goed wat gedaan met hun tijd tussen twee en vier in
de namiddag. Ze slenterden nog eens rond hun tuintje, doch hadden er niets te zien
noch te verrichten; zij kwamen weer in huis en draaiden wat rond in de keuken, die
altijd, zelfs bij 't mooiste weer, somberig en ongezellig bleef; zij eindigden met maar
opnieuw in het benauwd voorkamertje bij 't raam te gaan zitten, roerloos en soms
geeuwend starend naar het weinige dat daar buiten op de plaats gebeurde.
Zo haalden zij toch eindelijk vier uur en dat was nog eens een ogenblik van
onverdeeld en ruim genot. Vier uur! Soms vergaten zij in hun versuffing naar de
wijzers op de uurplaat van de kerktoren te kijken; maar daar galmde ineens luidvrolijk
leven op in 't stille dorp; de wild joelende schoolkinderen stoven als een bende
uitgelaten vogels voorbij; en meteen, net of zij dat meebrachten, drong een heerlijke
geur van vers gezette koffie naar binnen en Poldientje opende de deur met het bericht
dat de vierboterham klaar was.
Zij zuchtten van genoegen allebei en volgden de meid in haar keuken. Wat zaten
ze daar gezellig met hun drieën bij de witgeschuurde tafel, zo met hun grote koppen
zonder schaaltjes in de hand en de kloeke, dikke boterhammen op een bord in 't
midden. Zij suikerden hun koffie sinds ze rentenierden,
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niet overdreven, maar toch genoeg om er een smaakje aan te geven; en zelfs Poldientje
kreeg een klontje; en dat was zulk een luxe voor de dikke, boerse meid, dat zij er
telkens onder bloosde, met een korte, plompe lach, alsof haar iets enorms en bijna
onbetamelijks overkwam.
Jammer maar, dat dat ook al niet kon blijven duren. Om halfvijf, om kwart vóór
vijf op zijn laatst, was dit genoegen ook al afgelopen, en de dag, de lange, heldere
zomerdag had nog zoveel uren af te tellen, voor het nog eens tijd zou zijn tot
avondeten en tot slapengaan. Toch waren die laatste uren van de dag dikwijls de
aangenaamste. Bij guur of slecht weer was 't voor de zoveelste maal suffig
binnenzitten achter 't raam van het bedompte kamertje; maar, als de luchtgesteldheid
zacht en gunstig was, namen Boerke en Meerken hun stoel en gingen ermee buiten
zitten naast hun deur, de opgetrokken voeten op de sporten, de leuning achterover
tegen het puntig grijs rotseersel van de muur.
Daar zagen zij weer alles wat voorbijtrok en heel wat beter dan van achter 't
raampje. Zij hadden directe aanvoeling met de dingen; zij konden alles van ver zien
aankomen en lang nog waarnemen nadat het reeds voorbij was; zij groetten de mensen
niet meer met een hoofdknikje door de ruit, maar woordelijk en van aangezicht tot
aangezicht; en niet zelden bleef er een of ander pleisteren met wie ze dan een praatje
sloegen, hoog gillend, zoals boeren dat gewend zijn, met stemmen die over de verlaten
stilte van het dorpsplein galmden.
Zo bleven zij in 't zoete van de dalende schemering zitten, soms pijnlijk stram van
't lange leunen tegen de muur, waarvan het puntig rotseersel hen scherp in de rug
stak, maar toch zo zelf-verkneuterend knus-gezellig, dat zij er niet toe konden
besluiten zich maar even te verroeren. Zij zaten daar beaat te suffen en te staren,
gewiegd als 't ware door 't aanhoudend fijn geschreeuw van de zwaluwen, die in de
hoge, ijle lucht om de kerktoren kringelden; ofwel hun oude ogen rustten op de
grafzerken van 't kerkhof tussen de malse, groene zoden, zo welig vetgemest door
de geslachten dorpelingen, die er sinds eeuwen begraven lagen. Hoeveel honderden
en duizenden moesten daar wel in de loop der tijden zijn
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heengebracht, om 't kerkhof te verhogen tot men er als nu met trapjes op moest!
Haast allen die ze vroeger gekend hadden, jong en oud, lagen daar samen; 't was als
een dorp onder de aarde, waar het levend dorp omheen gebouwd was en waar zij
allen moesten eindigen; maar daaraan dachten Boerke en Meerken nog niet. Zij waren
naar het dorp gekomen om er uit te rusten en te genieten; en lange uren zaten zij
kalm naar het kerkhof te staren en telkens als zij heen en weer ter kerke gingen,
liepen zij er achteloos overheen, zonder bezwaard te worden door de vrees, dat ook
hún uur eenmaal komen zou.
Doch de vergulde wijzers op de uurplaat van de kerktoren kregen roodachtige
schittertinten, de toren zelf werd langs de ene zijde weldra rood omglansd door de
gloed van de ondergaande zon, en eindelijk tampte 't avondklokje rustig zijn bede.
Dat was het uur dat het lof zou beginnen. Met inspanning verlieten zij hun plaats
tegen de muur, namen hun stoel mee en trokken binnen. Al spoedig kwamen zij weer
buiten: Boerke met een nette jas aan, Meerken met haar zwarte kapmantel; en statig,
hun gebedenboek in de hand, staken zij het kerkplein over. Rechts en links, uit huizen
en straten, kwamen nog meer mensen aan: de deftige juffer Pluimsteert, de twee
juffers Pector en de drie juffers Dufour; meneer de notaris met zijn vrouw, die altijd
gearmd liepen, alsof ze nog maar pas getrouwd waren en meneer Beghijn, de
gepensioneerde onderwijzer in zijn eentje; en allen verdwenen met ernstig gezicht
langs het middenpad van 't kerkhof onder het donker gewelf van 't portaal in de kerk,
waar het orgel reeds plechtig-zwaar dreunde.
't Was koel in de kerk na de warmte daarbuiten, koel en schemerig, met getemperde
glanzingen van mauve licht, door de hoge boogramen. Het orgel speelde, de mooie
lofzangen stegen met de geurende sluiers van de wierook naar de gewelven op, de
zachte stemming en de wijding van het uur daalden stillend in de deemoedige harten.
Het gewoon kleindorpse, alledaagse leven scheen ver en vergeten; men hoorde nog
maar vagelijk het hoog en fijn gekwetter van de zwaluwen, die cirkelden omheen de
toren en het gebabbel en gekibbel van een groepje kinderen, die speelden op de dorps-
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plaats. En 't was alweer jammer dat al dat vredig-schone en zachte nog niet veel
langer kon blijven duren. Maar 't avondlof was altijd gauw gedaan en weldra stonden
zij allen weer buiten in de nuchtere werkelijkheid, onder de tanende glorie van de
avondzon, die laag op de horizontlijn, achter bomen en daken, als een vuurbal in het
diepe westen brandde. De deftige juffer Pluimsteert schoof prim en stijf langs de
witte kerkmuur terug naar haar statige woning; de twee juffers Pector wisselden
eventjes een groet en een praatje met enkele mensen; de drie stijve juffers Dufour
trokken weg als harken, zonder iemand aan te kijken; de deftige notaris en zijn statige
vrouw verdwenen arm in arm, net of ze nog eens van hun huwelijksinzegening
terugkwamen; en ook Boerke en Meerken kuierden gezellig met de mollige Roozlie
Vercoeteren en de stakkerige oudonderwijzer over 't kerkhof, tot ze bij de trapjes en
het hek ook van elkander afscheid namen. Toen was de dag dood. Boerke en Meerken
kwamen in de schemering weer binnen; en in de kille, reeds wegsomberende keuken,
gebruikten zij hun avondmaal, dat altijd, onveranderd, bestond uit karnemelkpap met
rogge-smouterhammen. Die karnemelk en ook het roggebrood kwam van de boerderij
en kostte hun niets; en elke avond gingen zij te bed met het bevredigend gevoel, dat
zij eigenlijk toch maar heel weinig voor hun genotvol en gemakkelijk leven uit te
geven hadden.
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V
Zo was het leven van de gewone alledaagse dagen, het leven, dat zonder schok noch
stoornis was geregeld, als de gelijkmatige gang van een klok.
Doch er kwam ook soms afwisseling in de gelijkmatige eentonigheid van dat
dagelijks vooruitgeschikte bestaan. Die afwisseling bestond in het wekelijks bezoek
van hun kinderen, op markt- en zondagen; en vooral in de vaste tochten die Boerke
zelf ondernam, minstens een keer in de week, naar de verre, grote hoeve waar hij
geboren was en meer dan zeventig jaren van zijn lange leven had gesleten.
De komst van Florimond en Reinilde was telkens als een inleidende voorbereiding
voor het bezoek, dat Boerke zelf zou maken. 's Zondags kwamen zij doorgaans samen
naar de hoogmis met de ouderwetse sjees en Florimond spande uit in 't Kloefken,
Boerkes trouwbezochte ‘stamenee’ op de dorpsplaats. Boerke stond hen op de drempel
af te wachten; en 't was telkens een hele gebeurtenis. Hij wilde alles weten, alles wat
er gedurende de week op de boerderij gebeurd was; maar Florimond was geen prater,
hij vertelde zo goed als niets en Reinilde wist trouwens al niet veel meer. Zij kon
doorgaans slechts met wat meer woorden beamen wat Florimond in een paar korte
zinnen uitte: dat het alles goed ging op de hoeve, dat er hoegenaamd niets bijzonders
was gebeurd.
Boerke voelde zich telkens vagelijk teleurgesteld. Het kwam hem voor, dat er juist
zeer gewichtige dingen moesten voorvallen op de boerderij, nu hij er niet meer was.
Welhoe: de paarden, de koeien, de varkens, de vruchten op de akker, 't bedrijf in huis
en in de stallen, dat bleef dus alles 't zelfde, dat ging alles maar gewoon zijn gang,
alsof er niets veranderd was! Boerke stond daar met inspanning over na te den-
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ken en bedenkelijk zijn hoofd te schudden; zijn oude handen trilden en zijn ziekachtige
oogjes waterden; hij had voortdurend de indruk of men iets voor hem verborgen
hield en of het wel zeer nodig was, dat hij bleef toezicht houden.
Zij gingen met hun vieren, in hun beste zondagskleren naar de hoogmis, en daarna
toerde Boerke eens met Florimond in de herbergen rond, terwijl Reinilde in huis
Meerken gezelschap bleef houden. Tegen twaalf uur kwamen de mannen, rood en
wel wat aangeschoten, terug en allen samen gebruikten zij het noenmaal - het
dorpsrenteniers-luxenoenmaal - van bouillonsoep en rundvlees. Dat was nu eens een
echte weelde. Zij smulden ervan en Reinilde geraakte niet uitgepraat over het heerlijk
genot van hun gemakkelijk leven. Wat was het daar alles toch beter, en rustiger, en
deftiger, dan in de roezemoezige drukte van de grote boerderij! 't Was telkens weer
een nieuw geluk voor Reinilde en zij bekende ronduit, dat het de droom ook van háár
leven was, later haar dagen zo te mogen eindigen. Meerken beaamde krachtdadig
die woorden, zei dat het haar nog geen ogenblik gespeten had, dat ze de grote boerderij
verlaten hadden. En ook Boerke stemde toe, dat ze 't nu wel heerlijk hadden, ofschoon
hij toch nog veel en dikwijls aan het mooie pachthof dacht, bekende hij.
Zoiets kon Meerken nooit goed uitstaan.
- Hij hé 'n leven lijk ne prins en hij 'n es nóg nie kontent! bromde zij.
- 'k Ben ik wél kontent, pruttelde Boerke tegen; - 'k 'n zegge moar da 'k toch nog
dikkels peize op de boerderij.
- Ik niet, 'k 'n peis ik doar noeit mier op, zei Meerken geringschattend.
En ook Poldientje verzekerde, dat ze 't hier dadelijk gewend geworden was en nog
geen ogenblik over de boerderij getreurd had. Al die vrouwen waren het eens over
de kwestie; zij zochten in alles hun gemak en moesten mensen zien en praatjes horen,
dát was het; en Boerke keek met verlangen naar zijn zoon of die althans het goede
van 't boerenbedrijf zou waarderen; maar van Florimond wist je immers nooit wat
hij eigenlijk dacht; 't was toch ellendig zo'n jonjen, die zich nimmer eens uitte; en
Boerke voelde zich wel
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heel alleen op die dagen dat zijn kinderen hem kwamen bezoeken; eenzamer dan
wanneer hij alleen met Meerken en Poldientje de eindeloos lange uren van zijn
dorpsrenteniers-bestaan in doelloos heen en weer slenteren verbeuzelde.
Na het middagmaal gingen zij weer ter kerke voor de vespers, en, na de vespers,
de twee mannen opnieuw naar de herbergen, terwijl Meerken met Reinilde en
Poldientje, buiten naast de deur of in 't klein kamertje achter het raampje zat, om
alles ga te slaan wat er in de straat of op de plaats gebeurde. Dat was vooral bij gunstig
weer een heerlijk ogenblik voor de drie vrouwen. Het deftig dorpsleven passeerde
vóór hen heen; zij zagen juffrouw Pluimsteert, vergezeld door haar meid en haar
hond, uit haar statig renteniershuis komen om een wandeling te maken;. zij zagen
de notaris en zijn vrouw, steeds plechtig arm in arm, als voor een bruidsmars; zij
zagen de twee vriendelijke juffers Pector en de drie stugge juffers Dufour; zij zagen
alles, en van alles wat zij zagen genoten zij met volle weelde; en speciaal voor
Reinilde was het een droefheid die haar wel eens tranen in de ogen bracht, wanneer
zij haar vader en haar broer uit de herbergen terug zag komen en begreep, dat het
moment van afscheidnemen alweer naderde.
De mannen kwamen binnen, Florimond, als altijd, stil en stug, Boerke daarentegen
dikwijls opgewonden. In de herbergen ontmoette hij zijn vroegere kennissen en
buren; hij praatte lang met hen en dronk veel borreltjes; hij geraakte weer met geest
en ziel in dat leven 't welk hij slechts met spijt verlaten had; en 't kwam hem dikwijls
voor alsof hij vrijwillig afstand had gedaan van een prestige, dat door niets meer te
vervangen was. Zij hadden mooi praten al die boertjes uit zijn vroegere omgeving;
mooi praten, dat hij 't nu zo heerlijk rustig en gezellig had in zijn stil en gemakkelijk
leven van nietsdoende, rijke rentenier, Boerke voelde een soort geringschatting, zelfs
in hun loven en prijzen, zoiets dat op niets bepaalds sloeg en op alles; iets dat met
geen woorden uit te drukken was en zich toch aldoor, in allerlei kleinigheden liet
raden en voelen. Hij stond er nu buiten, dàt was het en zij stonden er middenin!
Boerke was geworden als een oude luxeplant die daar ergens in een hoek te
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pralen staat en na een poos niet meer wordt opgemerkt; en al die anderen, vroeger
zijn gelijken en ook wel enigszins zijn minderen, die tegen zijn voornaamheid van
grote, rijke boer opzagen, waren nu als 't ware welig in de malse grond aan 't groeien,
aan 't groeien boven zijn hoofd heen, vol krachten, en vreugden, en belangen, die
Boerke slechts van ver en bijna reeds als een vreemde, meer kon delen.
Dat aldoor stil-drukkend gevoel maakte hem soms triestig en chagrijnig. Hij was
blij wanneer de zondag om was, en Florimond en Reinilde en al de boeren die hij
kende, weer naar de verre gehuchten waren vertrokken. Eerst dan voelde hij even
opnieuw zijn superieure voornaamheid van dorpsrentenier. Maar midden in de week,
op de marktdag, kwamen de boeren en boerinnen in het dorp terug en dan regeerden
zij daar nog eens over alles en vulden de plaats en de straten met de drukte van hun
vee en hun waren; en alweer liep Boerke er vreemd en doelloos en verloren bij, als
een die naar iets zoekt, dat voor hem niet meer te vinden is. Wat hadden ze toch
allen? Liep hij dan zó in de weg, als een die niets meer kende en niet meer meetelde
en geen belang meer stellen mag in wat zijn ganse leven toch vervuld heeft?... Boerke
kreeg weldra een kwellend gevoel van heimwee, en, nog vóór de week ten einde
was, zette hij zijn beste zwartzijden pet op en nam zijn knokkelig stokje, en door
Tibi vergezeld hinkte en sukkelde hij naar de verafgelegen, mooie, weelderige
boerderij toe.
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VI
Het waren lange, vermoeiende tochten, want de grote hoeve was ruim vijf kwartier
van het dorp afgelegen.
Somtijds, wanneer het verlangen te groot werd, vertrok Boerke reeds in de
voormiddag. Maar dan kon hij niet tegen twaalf uur terug zijn, hij moest op de
boerderij blijven noenmalen en dat was hij nu eenmaal ontwend. Hij snakte ernaar,
doch voelde er zich niet goed meer thuis. Hij had er nog zijn vaste plaats aan tafel,
zijn leunstoel in de haardhoek en zijn bed voor een dutje; en toch: hij voelde er zich
op zijn gemak niet meer; hij zat er bijna als een vreemdeling.
Daarom ging hij meestal maar liever 's namiddags. Hij zette uit tegen twee uur,
na de noenstond en het kopje koffie. Hij was al gauw buiten de dorpskom en in 't
vlakke veld. En zodra hij geen huizen meer zag bleef hij eventjes staan en keek eens
rond.
't Leek eerst alsof hij alles door een natte nevel zag. Hij was de sterke buitenlucht
reeds ontwend en zijn troebele ogen kwamen vol water. Hij haalde zijn rode zakdoek
uit en wreef er zich mee, alsof hij schreide. Dan kon hij langzaam aan de dingen zien.
Wat was het land schoon met de alom rijpende oogsten en vruchten! Het vlas had
reeds uitgebloeid en stak al zijn groene bolle-kopjes in de hoogte, het gelend koren
golfde en deinde ruisend in de wind, met de rijke, dikke vrachten van zijn
neergebogen, zware aren; de grijsgroene haver stond als 't ware te tintelleven in de
trilling van al haar miljoenen en miljoenen belletjes en de welig-malse
aardappelvelden bloeiden en geurden... En Boerke bleef staan en bleef staan, door
het schouwspel geboeid en telkens haalde hij weer zijn zakdoek uit en wreef zijn
ogen, om toch alles goed en lang genoeg te zien en in zich op te nemen.
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Tibi volgde hem, met trage schreden, en bleef staan waar Boerke stond. Het was wel
eigenaardig, maar sinds hij met zijn meesters op de dorpsplaats woonde, scheen ook
Tibi een andere hond geworden. Hij blafte en joelde en ravotte niet meer; hij was
stil en deftig en wat dik geworden; hij liep traag met lome, stijve, afgemeten passen,
alsof hij aan reumatiek leed; en ook zijn ogen werden soms troebel en waterig, net
of hij door Boerkes kwaal was aangestoken. Somtijds, wanneer hij een mus zag
opvliegen of een haas hoorde voorbijritselen, spitste hij nog even zijn oren en scheen
klaar om achterna te hollen; maar dadelijk liet hij de moed weer zakken en bukte 't
hoofd, alsof 't niet meer de moeite waard was. En 't enige wat hij van zijn vroeger
vrije leven had onthouden en wat hem nog op kon winden, was het driftig krabbelen
in de grond naar mollen, die hij trouwens slechts zelden meer ving, omdat hij te gauw
reutelhijgde en van uitputting de afmattende jacht moest opgeven.
Zo slenterden zij langs de heerlijke wegen en velden en bij elke boerderij waar hij
maar iemand zag hield Boerke stil en sloeg hij een praatje. Er was zoveel te kijken,
te zeggen, te vragen; Boerke geraakte er langzamerhand weer helemaal in; hij voelde
zich weer de sterke, rijke boer, waar al de anderen tegen opzagen; hij loofde en keurde
af, hij gaf raad en inlichtingen; hij ging soms met de boeren mee in huis om wat te
rusten en een borreltje te drinken; hij voelde zich als 't ware herleven en weer jong
worden; en als hij eindelijk de grote, schone boerderij in 't zicht kreeg, was het hem
te moede alsof hij die nooit verlaten had en dadelijk maar alles weer zou gaan beheren
en bestieren.
De geweldige waakhonden kondigden door hun geblaf van ver reeds zijn komst
aan. Zij roken zeker Tibi en stonden, evenals vroeger, klaar om hem te verscheuren.
En Tibi, die de ganse weg gelusteloosd en gesuft had, werd meteen eensklaps wakker
en rukte razend, met opgekrulde bovenlip en overeindgerezen rugharen, als vanouds
op zijn vijanden los. Het was daar telkens even een orenmartelend lawaai; de grote
honden draaiden met griezelig fonklende ogen om hun zware ketting, waarvan de
halsband telkens rinkinkelde en knelde als een worgklauw; en de kleine stond op
alle vier
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zijn stram gestrekte poten te snauwen, te proesten, te hikken en te stikken, tot hij
Boerkes krukkestokje op zijn lendenen kreeg en jankend en amechtig hijgend de
dolle herrie staakte. Boerke was binnen. Soms vond hij geen mens in de koele, ruime,
somberige keuken, waarvan de buitenluiken tegen de harde zon gesloten waren. Dat
deed hem onplezierig aan. 't Gaf hem een indruk alsof de boel verwaarloosd en
verlaten werd. Hij stond daar even, doelloos rondkijkend en soms riep hij: - Es 't er
iemand! net als in een winkel, waar de mensen niet gauw genoeg voor de dag komen.
Maar ook op zijn geroep kwam niemand voor en dan sukkelde hij maar zelf door 't
achterhuis naar buiten, en vond er dan meestal Reinilde, of een van de meiden, bezig
met koper te schuren of de boterkarn schoon te maken.
Zijn verschijning maakte niet veel indruk; het leek of men nog steeds gewend was
hem daar elke dag te zien. Reinilde zei gewoon ‘dag voader’ en de meid zei ‘dag
boer’ en zij deden maar voort aan hun werk, net alsof hij daar niet was. Die alledaagse
bejegening ontstemde Boerke vagelijk. Was het dan niets, dat hij van zo ver te voet
kwam om alles nog eens na te zien en hen misschien met goede raad te helpen? Hij
vroeg naar Florimond, die doorgaans op het land was; hij vroeg hoe het stond met
de vruchten op de akker en de beesten in de stallen; en als hij over dat alles de gewone,
geruststellende berichten had ontvangen, kwam het hem voor alsof hij daar nu niets
meer te verrichten had en stond zo maar teleurgesteld wat doelloos heen en weer te
draaien, tot Reinilde, haar werk eindelijk stakend, zich oprichtte en zei:
- Kom binnen, voader, 'k zal de stoof omsteken en we zille káffee moaken.
Boerke kuchte, goedkeurend. Reinilde was alvast binnen en hij volgde haar
strompelend en ging machinaal, vermoeid, met zijn stokje tussen de knieën, op zijn
plaats van vroeger, in de leunstoel, naast de haard zitten. Reinilde keek naar de klok,
't was reeds over halfvier, zij gooide de luiken open en liet de helle zonneklaarte
binnenstromen; en dadelijk was zij bedrijvig bezig, wierp hout op 't smeulend vuur,
hing water over en maalde koffie, het molentje gekneld tussen haar bei-
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de knieën houdend.
Toen vroeg zij naar 't nieuws uit het dorp en hoe het ging met moeder en Poldientje.
En telkens weer jubelde zij over 't geluk van haar ouders, in hun rustig, schoon,
gemakkelijk leven. Dat was nu eenmaal de illusie van gans haar eigen bestaan, iets
waar ze van droomde en dat ze later toch hoopte te verwezenlijken; en zij begreep
maar niet hoe vader, nu hij zo goed en veilig uit het ‘slameur’ was, nog zin had om
telkens weer naar die verre boerderij te komen lopen, waar hij toch niets meer uit te
voeren had. Zij zelf zou stellig doen als Meerken, die er, sinds haar verblijf in 't dorp,
maar één keer meer geweest was en daarbij verkondigd had, dat het ook zeker wel
de laatste keer zou zijn.
Boerke zat grijnzerig in zijn hoek te grinniken. Waarom hij nog kwam, ja, dat kon
hij zelf ook zo precies niet zeggen. Hij kwam omdat hij zin had te komen, omdat hij
nog altijd belang bleef stellen in de boerderij, omdat hij zich persoonlijk wilde
overtuigen, dat alles steeds zo goed bleef gaan als in zijn tijd. Waarom ook zou hij
niet eens komen? Hij was een man en Meerken was een vrouw, zie je wel, daar lag
heel het verschil. Een man stelt belang in ernstige zaken en een vrouw heeft genoeg
aan lui neerzitten en praatjes maken.
Boerke werd vinnig; hij was eigenlijk in de grond heel boos omdat Meerken zo
op haar verleden leven smaalde; en soms zei hij dat 't jammer was, dat Reinilde bij
haar moeder niet ging en hij niet weer op de boerderij bij Florimond kwam inwonen.
Toen zweeg Reinilde. Zij schonk de koffie in en zette haar vader, op een klein
tafeltje bij de haard, een bord met tarweboterhammen voor. Dat had voor uitwerksel
Boerke dadelijk te paaien. Evenals alle mensen, die niets meer te doen hebben, voelde
hij zich eerst echt behaaglijk wanneer hij at en dronk. Zo werd het al spoedig vier
uur en Florimond en de arbeiders die niet te ver op de akker waren, kwamen een
voor een binnen en gingen, tegen de achterwand van de keuken, aan de lange, lage
tafel zitten. Florimond, droog als altijd, groette zijn vader nog gewoner dan zijn
zuster, en ook de meiden en knechts gaven geen blijken van verrassing of verbazing:
Boerke telde daar al niet veel meer mee dan een
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welbekend stuk huisraad, waar men nauwelijks nog op let. Hij had zo graag eens
bijzonderheden over 't een en 't ander vernomen, veel, véél kleine en grote
bijzonderheden over allerlei dingen, maar Florimond was zo stug, zó stug; Boerke
kon letterlijk geen zin uit hem krijgen en, als hij wat veel aandrong, kreeg hij nog
een scheef antwoord ook, een - goa zelve kijken as ge mij nie 'n geleuft, dat hem
helemaal deed verstommen. 't Was geen moedwillige onhebbelijkheid vanwege
Florimond, zo was nu eenmaal zijn karakter; maar Boerke, die daar vroeger nauwelijks
op gelet zou hebben, leed er nu onder en werd er heimelijk boos om, zonder het
evenwel te kunnen of te durven uiten.
Zo werd hij langzaam aan bij alles wat de boerderij betrof, achteruitgesteld en
uitgeschakeld. Ondanks zijn herhaalde bezoeken geraakte hij steeds minder op de
hoogte van wat er daar al voorviel. Soms vernam hij ineens gewichtige gebeurtenissen,
waarvan hij geenszins de voorbereiding had meegemaakt. Zo moest hij eens met
ontsteltenis horen, dat zij een van hun paarden hadden verkocht. Niets, absoluut niets
hadden zij hem daarvan gezegd. Een ander maal vond hij twee fonkelnieuwe, prachtig
rood-en-blauw geverfde, mechanische ploegen op het erf staan. Wat betekende dát
nu! Waar kwamen die dingen vandaan? Wie had dat hier gebracht? Ook Florimond
alweer, zonder er vooruit een enkel woord bij zijn vader over te reppen! En eens op
een namiddag, dat hij daar tegen vier uur aankwam, zag Boerke, onder de
veldarbeiders, twee hem gans onbekenden: een jonge man en een jong meisje aan
de lange tafel zitten. Het was een knappe, flinke jongen, en een heel mooi meisje;
en Boerke keek hen beiden met verbazing aan, zonder eerst te durven vragen wie ze
waren. Zij echter schenen hem wel goed te kennen, want zij hadden hem heel gewoon,
als al de anderen, bij de naam gegroet; en Boerkes nieuwsgierigheid werd zo
onduldbaar groot, dat hij het eindelijk waagde, met zijn krukkestokje naar de jongen
wijzend:
- Wie es datte! 'k 'n Ken ik hem niet.
Een gedempte lach ging over de lange tafel op en Pierke Note, een van de oudere
arbeiders, keerde zich half om en zei:
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- Dat es Oscar, mijne zeune, boas Biebuijck. Hij es gegroeid ewoar!
Oscar, de zoon van Pierke Note...! Boerke begreep er niets van. Ja, hoe kwam die
ineens zo groot te zijn! En vooral: hoe kwam hij daar ineens te zitten, bij de andere
arbeiders van de boerderij!
- W' hân nog ne man neudig, veur den oest, lichtte Florimond onwillig toe.
Boerke schudde 't hoofd en keek beteuterd naar het knappe meisje.
- En... en... de dieë, doar! stamerde hij, zijn krukje in haar richting puntend.
- Da es Lena, Tielde Meules dochter, boas Biebuijck! riep op vrolijke toon Dikke
Roze, die aan de overkant van de tafel zat. - 'n Firm vreiwemeins geworden, ne-woar,
boas! D'r es pak aan; en 'n goeje wirkerigge, zille!
Het meisje kreeg een kleur, terwijl al de andere knechts en meiden hartelijk om
Rozes uitval in een schaterlach losbarstten.
Het was ook zo'n brutaal stuk, die Roze. Ze flapte er de dingen maar uit. Doch
Boerke was er helemaal tureluurs onder geworden; zijn krukkestokje knikte en trilde
in zijn handen en hij keek gans verbouwereerd naar Reinilde, die nu op haar beurt
kalm toelichtte:
- W' hân euk nog 'n meissen te kort, voader, sedert da Poldientsjen bij ulder es.
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VII
Zo groeide Boerke, ondanks zijn herhaalde bezoeken en zijn inspanning om op de
hoogte te blijven, steeds meer uit het intieme leven van de grote boerderij. Nog erger
werd het toen de winter naderde en zijn lange tochten in de korte dagen en het gure
weer, steeds lastiger en weldra haast onmogelijk werden. Soms deed hij 't toch nog,
in een soort schrijnend en ziekelijk verlangen, maar uitgeput, beslijkt en nat of half
verkleumd van koude kwam hij aan en 't was bijna niet mogelijk hem in de vroeg
dalende schemering te voet alleen terug te laten keren. Boerke werd dan door
Florimond en Reinilde om zijn roekeloosheid beknord en de een of ander moest een
heel eind terug mee ofwel het paard werd voor de sjees gespannen en zij brachten
hem zo naar huis, waar hij dan ook nog door Meerken en Poldientje uitgelachen of
beknord werd. Kwaadaardig-stug was Boerke dan, halsstarrig-koppig in zijn willen,
pruttelend dat hij best alleen was thuis geraakt en weigerend te beloven, dat hij een
volgenden keer bij slecht weer de verre tocht niet meer zou ondernemen. Maar
Meerken maakte zich heel boos en sprak van hem met geweld tegen te houden, ja,
van de veldwachter te ontbieden om hem te beletten buitenshuis te gaan; en Boerke
bukte eindelijk gedwee het hoofd, echter in zichzelf listig verzinnend hoe hij toch
weer, zonder dat de vrouwen 't merkten, tot aan de boerderij geraken zou.
Ondertussen was er iets nieuws in hun leven gekomen, iets waar Boerke in 't begin
wel tegen opzag maar dat hem eindelijk begon te boeien, wijl het nog de enige
afwisseling in de lange, trieste, dode winteravonduren was.
Sinds lang, al van in de mooie zomerdagen, had Meerken erop aangedrongen,
doch stuitte telkens af op Boerkes onwil. Nu was 't haar eindelijk gelukt en nu werd
ook Meerkens
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geluk zo volkomen als iemand het op aarde wensen kan.
Meerken was verzot op kaartspelen. Elke zondag, toen ze nog op de boerderij
leefde, poogde zij, doch dikwijls tevergeefs, enkele buurvrouwen rond een kaarttafeltje
bij elkaar te krijgen. Zij had er vast op gerekend, dat zulks in 't dorp heel wat
gemakkelijker zou gaan; maar 't was niet meegevallen. Zij probeerde om beurten en
zonder succes om er de gepensioneerde schoolmeester, de notaris en zijn vrouw en
de twee juffrouwen Pector voor op te warmen [bij de drie stugge juffrouwen Dufour
en bij de deftige juffer Pluimsteert had ze geen pogingen durven aanwenden] tot het
haar eindelijk gelukte beslag te leggen op Roozlie Vercoeteren, de oude, rijke
boerenjuffrouw, die evenals zij in het dorp rentenierde en die zij dagelijks ontmoette
bij 't ter kerke gaan.
Roozlie Vercoeteren, Boerke, Meerken, dat waren er drie; maar er moest nog een
vierde zijn, en Meerken wanhoopte die vierde te ontdekken, toen zij, door de nood
gedwongen, eenvoudig op het idee kwam, Poldientje daarvoor te gebruiken. Waarom
ook niet! Poldientje was als van den huize; zij at wel met haar meesters aan dezelfde
tafel en feitelijk bestond er geen ander maatschappelijk verschil tussen hen dan het
verschil van fortuin. De rijke boerenjuffer, geraadpleegd, had daar evenmin enig
bezwaar tegen; zij kende Poldientje reeds toen ze nog op haar hoeve woonde en zij
noemden elkaar bij de naam; en Poldientje ten slotte vroeg niets beters dan mee kaart
te mogen spelen, zodat de ganse beschikking niet gelukkiger wezen kon.
Vooreerst kwamen zij slechts op zondagnamiddagen, tussen vespers en avondeten
bij elkaar. Maar de tijd vloog zó gauw om en het was zó gezellig en zó heerlijk, dat
de volle week veel en veel te lang scheen om naar de herhaling van dat groot genot
te wachten. Zij speelden weldra ook 's woensdags een partijtje, doch het was nóg te
weinig, zij namen er ook de vrijdag bij, tot zij eindelijk, aan hun hartstocht, als aan
een onoverwinnelijke ondeugd, overgeleverd, vast geregeld elke middag tussen drie
en zes, aan de speeldis als het ware vastgespijkerd zaten.
's Zondags gebeurde dat in het benauwde kamertje, aan de straatkant. Het hoorde
zo, dat je 's zondags in je ‘beste ka-
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mer’ zat. Er was wel niets te zien, op straat en op de plaats, gedurende die grijze en
gure winternamiddagen, maar je kreeg toch een zondagsgevoel, iets van rust, en
uitspanning, en weelde. Gedurende de week, daarentegen, zaten zij altijd in de keuken.
In de week, al was je ook dorpsrentenier, zou je je toch wel enigszins schamen, daar
zo in 't zicht van al de mensen met de kaart te zitten spelen, terwijl eenieder ander
aan de arbeid was. Er zou over gepraat en mee gespot worden en het zou ergernis
geven. Men moest op zijn respect letten.
Zij zaten in de keuken, bij de kachel, in de schemerige warmte, rond het groene,
vierkant tafeltje, waarop zij anders aten. Een kleedje en een lei lag er in 't midden,
waarop met krijt winst en verlies werd aangetekend en de gore, beduimelde kaarten
gingen rond, terwijl de gezichten zich in gespannen aandacht concentreerden. Breeduit
zat Meerken daar, als op een troon. 't Was of ze iets heel ernstigs en heel plechtigs
dirigeerde. Zij was uitsluitend en geheel en al bij 't spel en uitte slechts de strikt
nodige woorden, met een ietwat lispelige stem, die tussen haar gebroken tanden siste.
Roozlie tegenover haar, zat als een grote, dikke, rode boerebloem te gloeien. Een
brede glimlach stond aanhoudend op haar rond gezicht ontloken en haar bolle, blauwe
ogen straalden, als van innerlijk gekittelde wellust. Boerke, aan de andere hoek van
de tafel, zat scheef en krom, met zijn krukkestokje tussen de knieën. Hij zag niet
altijd goed in 't schemerige van de keuken, en wreef dan aan zijn zieke ogen en liet
daarbij wel eens zijn kaarten vallen, tot ergernis en veront-waardiging van Meerken,
die hem dan scherp berispte. En, tegenover Boerke eindelijk, zat Poldientje, met de
rug naar 't fornuis, waarvan zij aldus makkelijk het vuur kon onderhouden. Poldientje
was veertig jaar oud en worsterig rond en dik, met een bleek en bol gelaat, dat aldoor
vettig glom, alsof 't met olie overstreken was. Vroeger, op de hoeve, was zij een
flinke en stevige deerne, zonder overtollig vet en die werkte als een paard; maar,
sinds zij met haar meesters op de plaats woonde, had zij ook al ruim geprofiteerd
van het heerlijk, gemakkelijk leven; zij deed als Tibi: zij at zo goed als geen pap en
geen aardappels meer en voedde zich hoofd-
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zakelijk en meestal uitsluitend met vlees en eieren en dronk veel bier in plaats van
melk en water, waarvan zij glom en opzwol, tot barstens toe in haar kleren gespannen.
Gedurende de week kwam het er minder op aan; dan loste zij maar de haken en de
knopen; maar 's zondags, om naar de mis te gaan of ergens heen te wandelen, was
het een marteling; de rokken en de lijfjes scheurden onder het wanhopig toehalen en
zij kon in haar ‘korsé’ niet meer.
Zij speelden om centen en zij speelden scherp en vinnig, alsof het om fortuinen
ging. Er was eigenlijk niets geen vrolijkheid in hun spel. 't Bleef steeds gespannen
ernst en zij beloerden elkaar met schuine ogen, als om elkanders geheimste gedachten
en plannen te raden.
Meerken kon heel slecht tegen verlies. Het maakte haar kribbig en snibbig en zij
gooide steeds de schuld op Roozlie Vercoeteren, ook als deze het geheel niet helpen
kon. Roozlie, en ook Boerke, waren minder hartstochtelijk inhalerig; maar Poldientje,
daarentegen, kon echt grof worden als zij verloor. Haar dik gezicht zwol op van toorn
en niet zelden flapte zij er ruw verwijten uit, bewerend dat 't al goed en wel voor
rijke mensen was om te verliezen, maar dat zij - een arme dienstbode - daar
hoegenaamd niet mee gediend was. Zij gooide soms haar kaarten neer en wilde niet
meer meespelen; en meer dan eens moest Meerken haar sussend enkele stuivers
toestoppen, om haar te beletten het ganse spel in de war te sturen.
Tegen vier uur hielden zij even op. De vroege schemering hing reeds duisterend
in de keuken; zij zagen ternauwernood nog de kleuren van hun kaarten en de hoge,
barre muur van de varkensslagerij rees daarbuiten als een berg van nacht tegen de
grijze hemel op. Poldientje zette koffie. Weldra verspreidde de verkwikkende geur
zich alom in de keuken. Dan hadden zij een stil halfuurtje vrede en verzoening. Zij
bleven daar in de halve duisternis zitten genieten, uitblazend na de inspanning, met
congestieve gezichten, die in het omgevend zwart vervaagden. 't Was stil alom, in
huis en buiten. Men hoorde slechts enige verre, gedempte geluiden; en alleen de oude
klok sprak dof en traag, met haar gelijkmatig tiktak in de achterhoek van de keuken.
Doch al spoedig kwa-
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men de hartstocht en onrust weer boven; Poldientje stak licht aan en ruimde de boel
haastig op; en daar zaten zij opnieuw, geboeid en gespannen met hun afwisselende
emoties van winnen en verliezen, van ergernis en welbehagen, van stille wrok en
even opschallende pret, tot het klokje op de toren klepte voor het lof.
Dat was telkens een ogenblik van geweldige tweestrijd. Zouden zij nu de kaarten
neerleggen en ter kerke gaan? Het moest bijna, het behoorde tot de deftigheid van
hun dorpsrenteniersleven. Wat zouden de andere deftige renteniers: juffer Pluimsteert,
de twee juffers Pector en de drie juffers Dufour, de gepensioneerde onderwijzer en
de notaris en zijn vrouw wel zeggen als ze niet gingen! En meestal stonden zij
zuchtend op en maakten zich gereed; maar somtijds toch was de partij zó spannend
en de verzoeking zó sterk, dat zij na een korte aarzeling maar bleven zitten, en,
niettegenstaande wat ze bijna als een zonde beschouwden, door hun hartstocht
overweldigd, het spel voortzetten.
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VIII
Zo verliep de eerste lange, trage winter. In de uren dat ze niet aan 't spel waren, zaten
zij in hun duffe voorkamertje versuft en wezenloos door 't raam te staren, naar de
zeldzame voorbijgangers op straat, naar de bladerloze bomen op het kerkplein, naar
de kerk met de traag vooruitschuivende wijzers op haar uurplaat en naar het kerkhof
met de vele zerken en kruisen en de malse groene graszoden: het kerkhof dat enkele
trapjes hoger lag dan straat en plaats, omdat het onverpoosd sinds eeuwen en eeuwen,
werd aangevuld en opgehoogd door al die ontelbare doodkisten van al wie in het
dorp gewoond had en er werd begraven.
Want dat ging voort, in stage, stille gang, bijna onopgemerkt, maar aldoor, aldoor,
als iets dat telkens aan een einde schijnt en toch steeds weer begint. Zo ging het
immers ook met huwelijken en geboorten. Twee mensen kwamen naar de kerk, in
vrolijkheid en feestgewaad; en 't jaar daarna brachten diezelfde mensen een klein
kind ten doop, en 't jaar daarna nog een, en zo voort en zo voort, tot die mensen
eindelijk niet meer kwamen en ten slotte zelf, in een lange, smalle kist, gedragen
door vier mannen, voor de laatste maal ter kerke werden gebracht. Zij hadden hun
taak op het dorpje, dat voor hen de wereld was, volbracht, en kwamen er nu rusten.
Maar voor hun rust was plaats en ruimte nodig en reeds zo ontelbaar velen vóór hen
hadden die beperkte plaats en ruimte ingenomen. De doodgraver kon geen drie
schoppen diep in de kerkhofbodem omgraven of zijn spade haalde botten en beenderen
van mensen naar boven. Het ganse kerkhof zwol er van op en het leek of er weldra
geen enkel plekje onbezet meer blijven zou.
Dat zagen Boerke en Meerken vanuit hun raam, waar ze suffig starend zaten te
kijken. Ze zagen 't telkens weer bij iedere
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begrafenis, waarvan ze steeds trouw, zoals bij deftige dorpsrenteniers past, de
kerkelijke plechtigheid gingen bijwonen; doch niemand wist of ze daarbij wel eens
aan zichzelf dachten en dat zij ook wel eindelijk het kerkhof, dat langzaam aan een
kerkheuveltje werd, met een klein hoopje hout en aarde en beenderen, zouden gaan
verhogen.
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Tweede deel
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I
Op de groene vlasaard, waar zij in een lange bende neergestreken lagen, hadden de
wieders en wiedsters hun zoveelste liedje gestaakt. Zij waren moe van 't zingen en
ook wel moe van 't wieden; en Roze, ‘Dikke Roze met haar stouten bek’ zoals de
anderen haar wel eens noemden, richtte zich overeind op haar knieën, keek, als
verbolgen, in de richting van de hoeve en zei:
- Moar wat es da vandoage, verdome! Goat het dan gien viere worden?
- T t t t t t zal het viere worden as 't vier ès, Roze, antwoordde Djaamke de hakkelaar,
die meteen iets heel grappigs meende te zeggen.
- T t t t t t t t , deed Roze hem misprijzend na. - Mee al dien t t t t t krijgen w'onze
káffee niet en 'k zit ik half deud van den dust en den honger.
Al de anderen lachten even, slapjes en vermoeid. Roze had gelijk: het duurde
ontzettend lang vandaag vóór het vier uur werd, en allen hadden dorst en honger. 't
Was ook zo droog en zo warm in de lucht: echt oogstweer in plaats van meiweer. 't
Zou donderen, vóór het avond werd, beweerde Naart, een van de oudste werklieden,
terwijl hij met bezorgde blikken in de blauwig grijze verte keek. Ook de koekoek
riep aanhoudend, wat teken van verandering van weer was. Maar een van de oudere
vrouwtjes: Mietje Compostello, was het daar helemaal niet mee eens. 't Is waar: de
koekoek riep, en dat voorspelde onweer of regen; maar de ‘keurla-wirkskes’1 hingen
toch zo rustig in de stille, hoge lucht te zingen en dat voorspelde bij voortduring
schoon en zonnig

1

Leeuwerikjes.
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weer. Zij gaven eindelijk elkander toe dat zij niet wisten wat voor weer het worden
zou en zij leuterden daar nog een tijdje over door, weer machinaal over hun werk
gebogen, toen Roze eensklaps overeind sprong en op een juichtoon riep:
- 't Es mij precies gelijk wa veur 'n were dat 't wordt; doar es Reinilde mee ons
boterhammen en de káffee! En met grote, wijde passen holde zij uit de akker, het
boerenmeisje, dat daar langs de elskant met een volgeladen korf aankwam, tegemoet.
- O, Reinilde jonk, hoorden de anderen, die insgelijks opgestaan waren, haar nog
roepen, - Reinilde jonk, g'hèt gij zeker bij menier den ónderpaster te biechte geweest,
da ge vergeten hèt op tijd onze káffee en ons boterhammen te brijngen: we stirven
van den honger en den dust!
Gezellig zaten of lagen zij allen op de malse grasrand onder de elzestruiken in de
schaduw uitgestrekt, genietend van hun rustuurtje en van hun eten, terwijl Reinilde,
vriendelijk glimlachend, nog even bij hen bleef en met welgevallen naar hun grapjes
luisterde om wel te laten merken dat zij niet te preuts was om ernaar te luisteren en
er enig belang in te stellen. Zij koos echter een geschikt moment om weg te gaan,
zodat het niet té familiaar werd en ook de anderen vonden dat blijkbaar gewenst en
goed; zij hadden nu nog een beetje rusttijd over en keerden zich eens om op 't gras
en rekten zich eens uit, terwijl de mannen hun pijpje aanstaken en de vrouwen alweer
druk aan 't praten en vertellen waren.
Oscar, Pierke Notes zoon, die pas sinds 't jaar tevoren op de hoeve was gekomen,
had een brief uit zijn binnenzak gehaald en las. Hij las met inspanning, al zijn aandacht
concentrerend, zoals mensen doen, die slechts vagelijk geletterd zijn.
- Hm, hm! deed Dikke Roze, naar de andere vrouwen knipogend.
Oscar merkte het en keek glimlachend op. Het was een flinke, knappe jongen met
donker haar, mooie, gave tanden en heldere, oprechte ogen. Hij kreeg een kleur als
een meisje toen hij al die vrouwen grinnikend naar hem zag kijken en
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vouwde de brief toe.
- Hawèl, wat es er? vroeg hij.
- Niets, zei Roze; - wa zoedt-er zijn?
- Es da nou serieus, Oscar, dat-e gij euk noar Amerika zoedt wille goan? vroeg
ernstig Zwanckaert, een van de vrouwen.
- Dat 't nie 'n woare van voader... antwoordde Oscar; maar hij aarzelde even en
keek, ietwat gegeneerd glimlachend, naar links.
Daar zat Lena, Tielde Meules dochter, ook pas sinds 't vorig jaar op de boerderij
aangekomen. Zij had even schichtig en als 't ware schrikkend bij Oscars woorden
opgekeken en hield nu de blik neergeslagen, terwijl zij, schijnbaar onverschillig, met
een grassprietje, dat zij had afgerukt, achteloos speelde.
- Joa joa, dat 't nie 'n woare van voader, e-woar? herhaalde Roze op spotachtige
toon Oscars woorden... - Van voader en...
Zij hoefde de zin niet te voleinden. Allen begrepen en keken lachend in de richting
van Lena, die eensklaps met een hoge kleur, als boos, het grassprietje waarmee ze
speelde, weggooide.
Die Roze ook! Aldoor begon ze daar weer over. Zij kon 't niet laten de jonge
mensen te plagen. Evenals allen op 't hof had ze gauw genoeg de genegenheid tussen
Oscar en Lena ontdekt; maar er was nog iets anders: Roze had nog meer ontdekt, of
menen te ontdekken; en telkens weer, in ternauwernood omsluierde woorden, maakte
ze zinspelingen, waarvan zij allen duidelijk genoeg de betekenis snapten. Ook nu
weer. Roze keek Lena aan met ondeugend flikkerende ogen en zei:
- Lena, 'k hè gisteren oavend ne kier de koarten veur ou geleid.
- Es 't woar, Roze! antwoordde Lena, zo kalm mogelijk opkijkend.
Lena was mooi. Zij had overvloedig dik, zwart haar en lichte, zachte blauwe ogen
in een fris gelaat. Het was een mooie, werkelijk een heel mooie, flinke deerne met
roomblanke hals en prachtborst en heupen. Het weelderig donker haar gaf iets
hartstochtelijks en geweldigs aan haar type; maar de
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lichte ogen keken zacht en liefelijk, met een zweem van stille ernst; en ook de stem
klonk zacht en enigszins gedempt, als met buigingen van dofheid of van weemoed.
- Joa 't 't es woar, voer Roze voort, het meisje scherp-door-dringend aankijkend.
- En wilt-e ne kier weten wat dat de koarten zeien?
- Wa zeien ze, Rose? glimlachte Lena, zich inspannend om haar heimelijke emotie
te bedwingen.
- Da g'ou geluk en ou fortuun in handen hèt! riep plechtig Roze.
Al de andere wiedsters glimlachten ondeugend, door Rozes schalkse woorden
geprikkeld en geboeid. Zij schoven zich dichter in een kring om Roze en om Lena
heen en keken gretig luisterend, met ogen die blonken.
- Iest kwam 't er ne zwarte man! zei Roze, gemaakt ernstig-profetisch, met haar
linkerwijsvinger als 't ware vermanend in de hoogte.
De andere vrouwen giechelden, kronkelden zich op 't gras, stieten elkander in de
lenden aan.
- Oscar! fluisterde Roomnietje van Daele, een olijk klein ding, met fonkelzwarte
spotoogjes.
- Da was nen broave jongen, en die ou doanig geirne zag, voer Roze plechtig voort;
- moar hij 'n bezat hoegenoamd gien fortune en doarom 'n wilde g'hem niet.
- 't Zijn leugens! ontsnapte 't eensklaps Lena als een kreet.
- Aaaaaah! riep Roze met de grootste ernst, terwijl Lena, als verschrikt, onder haar
spontane uitval bloosde en al de anderen in een schaterlach uitbarstten;... - Hahaaaaah!
As 't azeu es 'n moe 'k ik nie verder van de koarten vertellen. Proficiat, Oscar jongen:
proficiat! juichte zij met overdrijving, zich tot de jeugdige veldarbeider omkerend.
Maar al de anderen, vooral de vrouwen, protesteerden heftig. Neen neen, het was
niet uit; zij wilden weten wat de kaarten nog meer zeiden; en Roze, langs alle kanten
gepraamd, moest voortvertellen:
- Toens 'n kwam 't er ne heulen tijd niets: al vijven en zessen, die niemendal 'n
betiekenen. Ik dacht dat het uit was en 'k ginge de koarten al nere leggen, as 't er al
mee ne kier 'n oas kwam, en nóg 'n oas, en toens 'n zeven, en toens 'n
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negen en toens 'n vreiwe en toens 'n tiene en direct achter die tiene koeke-zot, nen
blonde man!
De vrouwen luisterden, roerloos, sprakeloos, met gapende monden en glinsterende
ogen.
- Ge meug mij woar geleuven da 'k er van verschoot, zei Roze. - 'k 'n Durfde hoast
gien koarte mier omme kieren. 'k Kierde 'r tóch nog ien omme, en nóg iene, en nóg
iene; moar toens 'n dorst ik nie mier, 't was te wried, 'k wierd er schouw van, 'k sloeg
al de koarten deur mallekoar, en 'k moakte mijn kruis en las twie onzevoaders en
twie wees-gegroets!
- Joa moar, wa was 't, Roze, wa was 't, wa was 't? trilden al de vrouwen.
- Wa dat 't was! herhaalde Roze. - 'k Zal 't ulder goan zeggen, zie, wa dat 't was.
Zij dwong haar spottend-leuk gezicht tot gewichtige ernst en verklaarde:
- De zwarte man zie Lena geiren, newoar? Moar hij 'n kan mee heur nie treiwen
omdat hij gien fortuun 'n hét. Goed. Da blijft azeu. Moar al mee ne kier komt er nen
blonde man in 't spel, die véél fortuun hét en Lena euk wrie geiren ziet...
- O, Flo... kreet eensklaps Roomnietje van Daele, maar beet zich meteen op de
lippen, 't bijna ontsnapte woord niet geheel loslatend.
- Wa zegt-e gij doar? keerde Roze zich, verbolgen doende, tot het flapuitje om.
- Niets, niets, zei Roomnietje vuurrood in haar schulpje terugkruipend. Doch al
de anderen hadden genoeg gehoord en de ogen blonken, blonken... Nu sidderden zij
van nieuwsgierig verlangen; nu wilden, nu moesten zij alles weten; en zij smeekten
Roze dat zij verder zou vertellen, waaraan Roze dan ook dadelijk gevolg gaf met de
gewichtige verklaring:
- Hij zie heur geiren en hij hé veel geld, moar hij 'n spreekt nog van gien treiwen;
hij probeert iest om azeu de bloeme te plukken.
- Wat ès da, Roze, de bloeme plukken? vroeg spottend een van de mannen.
- Zwijg, loeder! gilden de nieuwsgierig-geprikkelde vrouwen de verstoorder in 't
gezicht.
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Maar Roze liet zich van de wijs niet brengen:
- Da es 't gien dat-e gij gedoan hèt mee ou wijf ier da ge getreiwd woart! riep zij
hem vrijpostig, onder luidruchtig schatergelach toe, daarmee doelend op een kind
dat vóór zijn huwelijk geboren was. En, in de algemene opgewondenheid voer zij
voort:
- Moar Lena 'n wilt hoegenoamd van hem nie weten en toens begint er ne
schrikkelijke strijd in heur leven, en in 't leven van den zwarten man, en in 't leven
van den blonden man en in 't leven van nog verschillig ander mannen en vreiwen die
doarmee gemoeid zijn, zeudoanig da 'k nie verder noar de koarten 'n hè durve kijken
en da 'k doaromme nie 'n weet hoe dat 't zal eindigen.
- Oooo! riepen al de vrouwen diep teleurgesteld.
Roze was opgestaan.
- Es 't nie beter van da nie veuruit te weten! riep zij. - Veronderstel ne kier dat
alles slecht ging: ne meins 'n zoe wel gien koeroaze mier hên om te leven. Nou 'n
weten we 't niet en alles kan goed eindigen. En 't zàl goed eindigen euk, ge zilt da
zien. Allo, jongens, nie getreurd! Veuruit, de schofttijd es omme en den boer zoe op
ons dak keune vallen. En lachend in zichzelf van eigen pret stapte Roze met brede
schreden weer de vlasaard in.
Langzaam aan, als met spijt, verlieten ook al de anderen de koele, frisse
schaduwstrook onder de zacht wuivende elzen. Daar lag vóór hen de brede vlasaard,
gans effen smaragdgroen, onder de blauwe hemel, als een kortgeschoren, heerlijk
tapijt van weelde, tussen de te allen kant omlijstende, reeds donkerder gewassen.
Nog steeds hingen de zoete leeuwerikjes hoogzingend in de ijle lucht te trilwieken;
nog steeds galmde bij tussenpozen, uit de verten van het grijsachtig verschiet, het
roepen van de koekoek; en nog altijd was men het niet eens of het mooi weer zou
blijven of gaan regenen, evenals men het niet eens was of Rozes kaarten voor Lena's
toekomst geluk dan wel tegenspoed voorspelden. Zij praatten daar nog heel wat over
door, terwijl ze weer, in lange rijen, tegen de aarde lagen neergebukt. Eigenlijk
lachten zij erom en wisten wel dat het maar wat grapjes en voor-de-gek-houderij van
Roze was; maar toch: zij wisten ook en
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voelden allen sinds een tijd reeds, dat er dingen waren die misschien geen gekheid
mochten heten; en daar dachten zij wel eens met inspanning over na, terwijl een
raadselachtige glimlach op hun lippen zweefde. Doch het baatte weer al weinig of
men daar ook aan dacht of niet; alles zou zich vanzelf immers wel schikken zoals 't
wezen moest; en ten slotte zetten zij maar die gedachte van zich af en een begon er
een deuntje te neuriën, dat al spoedig door twee, drie anderen overgenomen werd.
Weldra zongen zij allen, met trage, harde neusstemmen, die schril en ver in de
al-omgevende stilte opklonken. Het was als de slepende ritmus van hun eigen
langzaam peuterwerk, dat hoog en ijl werd begeleid door het aanhoudend zacht
gekweel van de leeuwerikjes in de blauwe hemel en, bij tussenpozen, door het
zwaardere contralto-dreunen van de koekoeks in het wazig grijs verschiet.
Even vóór acht uur waren de arbeiders terug op de hoeve en zaten zij allen, als naar
gewoonte op de banken, aan de lange, barre tafel, voor het avondmaal. Zij gebruikten
het zwijgend en vlug, in de dalende schemering, die reeds in grijs en grauw de hoeken
en de zoldering van de ruime keuken afstompte. Florimond en Reinilde zaten,
insgelijks stilzwijgend, tegenover elkaar aan een kleiner tafeltje, bij een van de ramen.
Een meid liep, dienend, heen en weer. Daarbuiten, op de boomgaard, waar de
bloeiende appelbomen als óvergrote witte en roze zuilen in de avond opwolkten,
zong traag, met tussenpozen, maar aanhoudend, een merel zijn eentonig, rustig lied.
Florimond stond de eerste van tafel op. Bevreemd keek Reinilde hem aan. Hij had
haast niets gegeten en zag er somber en vermoeid uit. Reeds dagen was hij zo: nog
stugger dan eertijds en nors en grimmig in zichzelf gekeerd.
- Woarom 'n eet-e nie nog watte? vroeg zij, eerder verveeld dan bezorgd.
- 'k 'n Hè gienen honger, antwoordde hij.
- Woar goa je noartoe? vroeg ze nog, ziende dat hij zijn pijp aanstak en naar de
voordeur ging.
- Buiten 'n beetse wandelen; 'k hè wa heufpijne, zei hij. En meteen was hij weg.
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Reinilde zuchtte. Het ging niet goed, de laatste tijd, met Florimond; zij begreep niet
wat er in hem omging, kon helemaal met hem niet meer opschieten. Dat duurde nu
zo al weken en maanden en scheen met de dag erger te worden. Zij keek hem wrevelig
door het venster na, zag hem langzaam het erf verlaten en, om de hoek van 't hek, in
de schemering verdwijnen.
De arbeiders waren met hun avondeten klaar. Zij zaten daar nog een poosje,
vermoeid, met strakke ogen van ver naar buiten te staren. 't Was of ze te moe waren
om op te staan en huiswaarts te keren. De avond versmolt hen waar zij zaten tot één
grauwe massa onder zijn duisterende deken. Het schenen geen jonge mensen en geen
oude meer, geen mannen en geen vrouwen: 't was één afgesjouwde, doffe troep, die
daar al zat te suffen en te slapen. Doch eindelijk sprak er een enkele trage woorden
en dat scheen hen allen wakker te schudden. Loom schoven zij van hun plaats en
stonden op. Zij wensten Reinilde ‘goên oavend, tot morgen’ en, met het getrappel
en geschuifel van een kudde, drongen zij naar de voordeur.
Buiten, in de stille, frisse avond, kwamen zij weer wat bij. Zij gingen samen tot
aan 't hek en daar wensten zij ook elkander ‘goên oavend’ en verdeelden zich als
elke dag in kleine troepjes, naar de verschillende richtingen, waar zij woonden. Als
vage schimmen waren zij weldra verdwenen in de duisternis.
Dikke Roze, Pierke Note, zijn zoon Oscar, en Lena hadden steeds dezelfde weg
te nemen. Roze en Pierke liepen meestal keuvelend vooruit; en Oscar en Lena volgden,
genietend van hun korte samenzijn. Hij nam wel eens haar hand en hield die, zwijgend,
in de zijne. Of hij praatte stil met haar, in ondertoon, en zei somtijds, onbewust,
zachte en zoete dingen. Zo liepen zij te zamen tot waar een beekje stroomde, met
een oogend bruggetje, over de weg. Daar moest Lena rechtsaf, naar haar moeders
huisje, dat op een paar honderd meter afstand stond, langs een kronkelige zandweg,
alleen in 't veld. 's Winters, of in 't najaar en het vroege voorjaar, als het gauw donker
werd, liep moeder haar tot aan het brugje tegenoet. Doch in de volle lente en 's zomers
was het nooit gans
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donker als ze thuis kwam en dan deed ze dat kort eindje weg maar alleen. 't Was
telkens een hele strijd voor Oscar om haar niet tot aan haar huis te vergezellen; doch
hij liet het uit een soort van valse schaamte, en wel voornamelijk omdat Roze erbij
was: de scherpe, spotzuchtige Roze, die er voorzeker de volgende dag, op de akker,
gekheid over gemaakt zou hebben. Hij knelde alleen maar wat warmer haar hand in
de zijne, keek haar, in 't halfduister, glimlachend, met verliefde ogen aan en wenste
haar, met een stil-weemoedige smachting in de stem:
- Goên oavend, Lena, tot morgen.
Met een glimlach en een handdruk had Lena zijn gewone afscheidsgroet beantwoord.
Zij keek nog eens om en zag hem vagelijk met vlugge, brede passen, Dikke Roze en
zijn vader over 't brugje achterhalen. Nog even hoorde zij hun stemmen en toen
haastte ze zich weg, langs de met elzestruiken afgezoomde grasrand tussen 't beekje
en een partij roggeland.
De duisternis begon nu sneller in te vallen. De breed-golvende korenakker lag nog
schemerig blondgroen, maar 't kronkelbeekje langs de elzestruiken was reeds
donkerzwart, met dofblikkerende metaalglans in de diepte. Doch Lena was niet bang.
Elke avond liep ze langs datzelfde paadje, en, op korte afstand over 't koren zag ze
reeds haar moeders huisje: laag en geelgekalkt met zijn grijs strodak en zijn groene
luikjes, eenzaam als een goede veiligheidsbaak tegen een wijde hemelhorizont van
asgrijs en grauw, waar de zonsondergang nog een lange, lage streep van dof oranje
had achterna gelaten.
Eensklaps, om een bocht, zag ze duidelijk, in de halve duisternis, iemand langs
de grasstrook langzaam naar haar toe komen. Het was een man en zij schrikte even,
instinctmatig en geweldig. Haar eerste impulsie was om weg te lopen; doch het
gebeurde wel meer dat ze daar iemand tegenkwam; zij overwon terstond haar
onberedeneerde angst en haar laatste vrees verdween toen zij de man herkende: 't
was Florimond, die zij immers uit de boerderij had zien vertrekken en die blijkbaar
die kant uit zijn avondwandelingje had gemaakt. Zij ging alvast, uit beleefdheid, wat
opzij om hem

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

1039
door te laten en de ‘goên oavend, boas’ lag haar reeds vriendelijk op de lippen, toen
hij eensklaps staan bleef en haar aankeek of hij haar iets vragen wilde.
Weer schrikte zij even, instinctmatig, en bleef, machinaal, ook staan. In de grijze
schemering onderscheidde zij vagelijk zijn gelaatstrekken, die haar bleek toeschenen
en als 't ware pijnlijk verwrongen stonden. Zij zag hem duidelijk, ondanks de
duisternis, zenuwachtig slikken en eensklaps doemden de gekke woorden van de
spotzuchtige Roze scherp in haar geest weer op. Zij had hem nu toch wel liever niet,
zo laat, op die eenzame plek, ontmoet.
- Hoe goat 't mee ou, Lena? vroeg hij, met een stem die zonderling schor klonk,
terwijl een raadselachtige glimlach op zijn bleke, lichtbevende, dunne lippen kwam.
- Ha, goed, boas! antwoordde zij, zwakjes tegenglimlachend en bedeesd, met een
blos op de wangen, de ogen neerslaand.
- Brijngt 't lief ou nie noar huis dan? voer hij voort, haar strak aankijkend.
- 'k Zoe d'r iest ien moeten hên! antwoordde zij vlug; en nauwelijks had ze die
woorden onnadenkend uitgesproken of 't speet haar, dat ze die gezegd had. Zij keek
naar hem op, met haar schone, lichte ogen, waarin als 't ware een blik van smeking
weifelde; maar zij schrikte hevig van zijn eigen blik, die recht en strak op haar
gepriemd stond en van zijn lippen die beefden, alsof hij rilde van de kou.
- Lena, zei hij eensklaps, met zijn schorre, doffe stem, - Lena, wilt g' iets van mij
hên?... En hij stak haar de open hand toe, waarin vier vijffrankstukken dof zilverig
lagen te glimmen.
- Ha moar boas toch! trok ze zich heftig achteruit.
- Pak ze moar, ze zijn veur ou, drong hij zenuwachtig aan.
- Ha moar boas toch! herhaalde zij, in toenemende ontsteltenis verder
terugdringend. Er kwamen tranen in haar ogen en smachtend keek zij naar haar
moeders huisje in 't verschiet, waar eensklaps, achter een van de kleine ruitjes, een
lichtje was ontstoken. Dat zicht ontroerde haar, trok haar als 't ware tot zich aan; en
zij deed een stap vooruit als om erheen te rennen.
Maar hij versperde haar de weg.
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- Lena! Lena! hijgde hij, en zijn stem hikte tragisch; - Lena, 'k zie ou toch zeu geirne,
'k zie ou al moanden lang geirne, 'k 'n kan zonder ou nie mier leven! Lena, ge zijt
toch zeu scheune! Loat mij ou ne kier in mijn oarms pakken en ou 'n totse geven!
En hij greep haar wild in 't middel vast en drukte haar tegen zich aan, woest,
ontembaar, met prangende hartstocht.
- Moeder! gilde zij, - moeder!
Hij smoorde haar de mond met kussen en zij stikte, zij reutelde, met wilde
inspanning trachtend zich los te worstelen. Zij wrong haar hoofd eindelijk weg, brulde
opnieuw: - Moeder! moeder! met een stem, die geen menselijke klank meer had. Hij
schrikte ervan, hij liet haar los, en zij stonden daar even allebei, roerloos en
machteloos hijgend in de duisternis, horend het bonzen van hun hart en luisterend
vol angst of haar noodgeschrei ergens beantwoord werd.
Doch niets dan doodse stilte heerste over 't wijde, eenzaam veld. De zwoele,
vochtige meiavond droomde en in de sombere verte van de bossen zong rustig de
melodieuze nachtegaal.
- Loat mij goan, zei ze dringend.
- Zij-je nie kwoad? vroeg hij hijgend.
- Nien ik, moar loat mij nou goan.
- Zilt ge 't aan niemand zeggen?
- Nien ik, as ge mij loat goan.
Een snik, eensklaps, klonk akelig in de schone stilte van de avond. Zij schrikte,
keek hem met grote, starre ogen aan.
- O, Lena, schreide hij, eensklaps zwak als een kind, - 'k ben toch zeu ongelukkig!
- Woarom, g' hèt alles wat den hemel geven kan! verwonderde zij zich.
- 'k 'n Hè niets, 'k 'n hè niets, 'k ben toch zeu ongelukkig! herhaalde hij snikkend.
Zij voelde medelijden. Zij had iets willen zeggen dat hem troosten kon, maar zij
werd weer zo bang, zo vreselijk bang en zij stond daar nog even te aarzelen, toen
plotseling de deur van moeders huisje in de verte openging en een schrille alarmstem
over 't somber veld heen dreunde:
- Lena! Lena! Woar zij-je gij? Woar blijft-e toch!
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- Moeder! schrikte 't meisje dof. En zij antwoordde luid gillend:
- 'k Ben hier, moeder, 'k kome!
Hij had zich in de duisternis van 't elzenhout teruggetrokken, om niet gezien te
zijn.
- Toe, 'n zij nie kwoad op mij, en doe mij 't plezier, aanveird ditte, smeekte hij
fluisterend, haar opnieuw de vier vijffrankstukken toereikend.
- O nie nie 'k 'n mage niet, 'k 'n wille niet! antwoordde zij, reeds angstig weglopend.
- Ge moet, of 'k smijt ze wig! achtervolgde hij haar dofrazend.
- O nie nie, nie nie, herhaalde zij, steeds vluchtend en heftig het hoofd schuddend.
Hij gooide haar de stukken achterna, die met gesmoorde klank onder haar voeten
in het natte gras neerrinkelden.
- Lena! Lena! herhaalde moeders schrille stem ginds bij het huisje.
Hij liep niet verder mee. Hij keerde zich om en met zwakke, wankele, knikkende
schreden, sloop hij langs de elskant naar de boerderij terug.
Reinilde zat er in de keuken aan de tafel bij een ongezellig lichtje, bezig met nog
't een en 't ander te beredderen vooraleer naar bed te gaan. Zij keek verwonderd en
enigszins ontstemd op toen haar broeder binnenkwam en vroeg:
- Woar hè-je gij zeu lank gezeten?
Die onplezierige vraag maakte hem eensklaps boos en nijdig.
- Gezeten! Bij mijn lief, natuurlijk! antwoordde hij uitdagend-cynisch.
Bedroefd keek zij hem aan. Zij was zacht en goed, maar een beetje zeurig van aard
en kon niet tegen ruwe woorden. Dat ruwe in alles wat het boerenbedrijf aanging
was 't geen haar het meest hinderde en haar, evenals destijds haar moeder, heimelijk
naar een andere levenswijs deed smachten. Sinds ruim een jaar dat zij nu, onder eigen
verantwoordelijkheid, met Florimond de grote boerderij beheerde, nam die stille
afkeer gaandeweg toe. Eerst was het nog iets nieuws, iets sterkends en opfrissends
geweest. Zij had zich werkelijk een poosje krachtig voelen opleven in haar staat van
rijke en vrije

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

1042
boerendochter en bazin en had gehoopt, samen met haar broeder, dat
gemeenschappelijk leven toch wel tot iets waardevols te zien opbloeien; maar met
de stugge Florimond helaas, had zij al spoedig van zulke illusies moeten afzien. Hem
had de volle verantwoordelijkheid en vrijheid in niets gunstig veranderd. Integendeel:
hij was nog stugger en geslotener geworden dan vroeger en vooral sinds de laatste
maanden wist zij soms niet meer hoe ze met hem moest omgaan.
Nu weer. Waarom dat harde, dat uitdagende? Had ze dan iets verkeerds gezegd?
Mocht ze dan niet eens meer vragen waar hij was geweest? Dat scheve antwoord!
Zij wist toch immers wel dat het niet waar was, en dat hij naar geen vrouwen liep!
Bedroefd keek zij hem aan en antwoordde met gedempte stem:
- 'k 'n Wist nie woar da ge bleef; 'k wierd schouw; 'k 'n zitte nie geirn alliene 's
oavens op 't hof.
Hij gaf geen antwoord meer. Hij keerde zich om naar de haard en nam zijn pijp,
die boven op de schoorsteenrichel lag. Hij stopte die en stak aan. Zijn handen beefden
lichtkens.
- Wille we goan sloapen? stelde zij voor.
- Goa moar, 'k zal wel sluiten, antwoordde hij kortaf.
Zij raapte haar boeltje bij elkaar, wenste hem gedrukt goên nacht en stapte de drie
stenen treden op van het voutekamertje waar zij sliep.
- Goên nacht, antwoordde hij stug.
Hij nam een stoel en zat daar nog een ogenblik, met gefronst, getormenteerd gezicht
strak vóór zich uit te staren. Het lichtpitje brandde zwakjes midden op de groene
tafel en de kleine vlam weerkaatste blikkerend in het kleingeruite vensterraam. Hij
zag er schemerig zijn eigen beeld in schijnen en daarbuiten zag hij vagelijk ook iets
van 't erf in nachtelijke stilte: een donkere boomstam, de grijze silhouet van een van
de hondehokken, de hoek van een van de schuurgevels met strooien dak. Hij stond
op en ging naar buiten om de luiken dicht te doen. Hij duwde ze toe en kwam weer
in de keuken om ze langs de binnenkant te grendelen. Toen stond hij daar een wijle,
roerloos.
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De ruime, lege, schemerige keuken was als een uitgestorven oord van verlatenheid
om hem heen. De tafels en stoelen en banken, waar het anders op de maaltijdsuren
steeds zo vol en druk was, stonden daar nu als de banken en de stoelen in een
schoollokaal waaruit de jongens weggelopen zijn. Het koper-en-tinnen vaatwerk
glom dof in de rekken langs de wanden en boven op de bruine, ouderwetse eetkast
stond het Lievevrouwebeeldje onder glazen stolp in witsatijnen rok met het kindje
Jesus op de arm te dromen, tussen twee tuilen van door de tijd verkleurde en half uit
elkaar gerafelde artificiële bloemen. Een bedompte atmosfeer met duffe lucht van
eten hing benauwend onder de sombere, lage zolderbalken en 't enigste wat daar nog
scheen te leven was de bruine horlogekast in de hoek tegen de schoorsteenmantel,
die traag stond te tikken als een zeurig oud wijf, die niet van uitscheiden weet en niet
naar huis wil gaan. Telkens schoof de trage koperen slingerplaat even met een glim
heen en weer voorbij het ronde, glazen kijkgat en toen was er ineens een inwendig,
dof geratel als van oude tanden die over elkander knarsen en langzaam sloeg de klok
tien uur, terwijl een van de loden gewichten een eind daalde, als een stuk grijze worst,
dat in een kelder wordt neergelaten.
Florimond schudde op. Hij keek naar de lange tafel en ging tot aan de vaste plaats,
waar Lena gewoonlijk naast de andere arbeiders zat. Hij boog zich en streek met zijn
hand over de gladde plek, alsof hij haar daar nog voelen kon. Zo zat ze en het was
hem te moede of hij haar mooi en fris jong lichaam in werkelijkheid weer vóór zich
had en of hij haar heldere, lichte ogen zag stralen. Zo zat ze, elke dag, en daar even
verder zat Oscar, haar lief, met wie ze trouwen zou - hij wist het - en naar Amerika
vertrekken. Dan zou het dood zijn op de grote, schone hoeve, voor altijd dood en
kleurloos, zoals het nu was. Want dat voelde hij nu eensklaps, in de grote nachtelijke
eenzaamheid en stilte na de geweldige opwinding van daar straks: zij zou, in haar
schone, frisse jeugd, de fleur van 't leven met zich meenemen en niets dan grijze,
doodse kilheid achterlaten!
Zij zat hem in 't bloed, al van de eerste dag, dat zij daar op de grote boerderij
gekomen was. Hij was dertig jaar oud en
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had nog naar geen vrouw gekeken; en toen hij haar zag, domweg en onweerstaanbaar,
was hij plotseling verliefd geworden. Hij, de rijke boerenzoon en zij het arm
werkmeisje! Aan trouwen had hij niet gedacht, dat kon immers niet, met haar, in zijn
stand; maar wel aan wat anders. Doch hij had gestreden, lang en veel gestreden. Het
was een folterende strijd geweest in hem, van elke dag en van elk uur, tot hij eindelijk,
die avond, die schone, zachte lenteavond, onweerstaanbaar aan de bekoring was
bezweken.
Hij had gehandeld, machinaal, zonder nadenken, omdat iets almachtigs hem dwong,
omdat de natuur in hem schreeuwde en eiste, omdat hij móést. En hij sidderde nog
tot in zijn diepste wezen van de ondergane emotie, en hij stond daar als 't ware
wezenloos te staren en te talmen, ellendig onder de foltering, walgend van 't idee om
nu naar bed te gaan en de ganse slapeloze nacht in doelloos lijden door te woelen.
Wat had hij dan wel gedaan en waarom had hij het zo gedaan? Het duizelde in zijn
beneveld en gemarteld brein; hij wist het zelf niet meer! Waarom had hij haar geld
aangeboden in plaats van liefde! Waarom was hij zo woest geweest in plaats van
zacht? Waarom had hij haar gruwelijk afgeschrikt in plaats van haar met tedere
genegenheid te boeien? Hij wist het niet meer, hij wist niets meer. Hij had gehandeld,
machinaal, als een dier, of als een dove, of als een blinde. Er was in hem een plotse,
wilde drang geweest van opgehoopte krachten, die zich nog nooit in zijn saai en
kleurloos jongelingsleven hadden kunnen uiten. Hij had afschuwelijk geleden en
leed nog; dat alleen wist hij wel duidelijk.
Dat geld! Plotseling dacht hij weer aan dat geld, aan die vier vijffrankstukken
waarmee hij haar, als een vrouw die men koopt, had willen verleiden en welke hij
haar in zijn onzinnige opwinding had achterna gegooid. Zij lagen daar nu ergens in
het gras en morgen aan de dag zou een of ander voorbijganger ze met verbazing
vinden.
't Was zonde! Zou ze dat mooie geld daar werkelijk laten liggen! Zou ze zich niet
bedacht hebben? Zou ze nog niet even in de nacht teruggekomen zijn, nadat zij wist
dat hij vertrokken was, om ze te zoeken?
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Wie weet! Twintig frank! 't Was een fortuintje voor zulk een arm meisje! De
verzoeking zou toch zeker wel sterk geweest zijn. Wie weet of ze niet heimelijk was
teruggekeerd, of ze 'r nu nog niet aan 't zoeken was, nu, op dit eigen ogenblik, terwijl
hij dacht dat ze 't misschien zou doen! Hij keek op de klok. Halfelf! Het was nog
niet té laat. Zijn blik keerde zich naar de voordeur om, trok hem als 't ware, langzaam,
onweerstaanbaar naar buiten. Machinaal deed hij zijn klompen uit en nam die in de
linkerhand. Op zijn tenen, de adem ophoudend, sloop hij tot aan 't stenen trapje van
het voutekamertje en luisterde. Geen geluid daarbinnen. Hij hoorde slechts het
gelijkmatig ademhalen van Reinilde in haar bed. Zij sliep.
Langzaam keerde hij zich om en kwam bij de tafel. Vooroverbuigend blies hij 't
lichtje uit. De ruime boerenkeuken lag eensklaps in benauwde duisternis. Hij schoof
om het houten schut heen naar de voordeur, ontgrendelde die onhoorbaar, trok ze
zachtjes open. Een golf van nachtelijke lentefrisheid stroomde hem weldadig in 't
gezicht. Hij verademde diep. Geluidloos haalde hij de deur weer dicht en stapte op
zijn kousen over het plankier.
B'ron, in zijn hok, bewoog zich eventjes, in een gerinkel van zijn ketting.
- Duc! fluisterde hij vermanend, zich in de naam van 't dier vergissend. Maar de
trouwe hond herkende hem wel en maakte verder geen beweging.
De nacht was donker, maar al de sterren bloeiden glinsterend in de schone, stille
hemel, hoog boven de nu dof bloeiende kruinen van de oude boomgaard. Het geurde
heerlijk in de zwoele lentelucht en in de verte zong de nachtegaal.
Met enkele vlugge, grote schreden was hij van het erf en in de landweg. Daar trok
hij weer zijn klompen aan en holde. Spoedig kwam hij aan het beekje, over 't
bruggetje, langs de elskant. Daar bleef hij even staan om op adem te komen.
De dichte elskant somberde als een lange, zwarte muur strak vóór hem uit. Rechts
van de smalle grasrand waar hij stond, schemerde vaag het wijd uitgestrekt korenveld
en aan het uiteinde daarvan stompte zich onduidelijk het huisje van Lena's moeder
af, als een eenzaam scheepje op een grijze zee.
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De nacht leek niet zo duister meer. Florimonds ogen wenden eraan en de intense
schittering van de sterren lichtte vanuit het donkerblauw azuur tot op de aarde. Alles
bleef doodstil en in die stilte voelde men als 't ware de malse lentesappen van de
aarde werken. Alleen ginds ver, in 't onzichtbaar bos, zongen onverpoosd twee
nachtegalen, om beurten naar elkaar uitgalmend hun liefdezangen, die klonken als
de jubelende stemmen van de ganse schone lentewereld zelf.
Stil en langzaam vorderde Florimond nu in de schaduw van de zwarte elzestruiken.
Zijn blik peilde met strakke inspanning de ruimte vóór zich uit, maar hij ontwaarde
haar niet. Misschien was ze daar reeds geweest en weer naar huis teruggekeerd.
Misschien,... eensklaps zag hij iets wits dat glinsterde, als een grote, bleke bloem,
vlak vóór zijn voeten in het gras. Hij stiet er tegenaan met zijn klomp. Het gaf een
korte, harde klank, en rolde een klein eindje. 't Was een van de vijffrankstukken!
Zij was dus niet teruggekeerd om ze te zoeken! Haar angst, haar afkeer voor hem
waren dus zó sterk, dat ze dat geld, waar ze anders wel een maand voor werken
moest, nog liever liet verlorengaan, dan het van hem aan te nemen.
Het griefde hem met diepe bitterheid. Hij voelde 't eensklaps als een honende
belediging en hij vloekte in zichzelf en knarsetandde. Hij voelde haar nu plotseling
zo onbereikbaar ver van hem af. Zij lag daar, dáár, op slechts een paar honderd passen
afstand, vlak over 't korenveld, in dat klein eenzaam huisje, dat vagelijk schemerde
in de schone lentenacht en 't kwam hem voor of al de zeeën van de ganse grote wereld
hem onoverkomelijk van haar gescheiden hielden. Hij wilde erheen, het ziedde in
hem van allesoverweldigende hartstocht en liefde, het snikte in hem op en zijn hart
bonsde, zijn strakke ogen brandden in de duisternis en zijn ganse wezen was er wild
naar aangetrokken, als van een die zichzelf niet meer bezit en de speelbal van een
onafwendbaar noodlot is geworden.
Hij bukte zich neer en raapte het zilverstuk op. De andere moesten daar ook in de
buurt ergens liggen en hij zocht ze. Hij vond er nog twee. Maar vruchteloos poogde
hij het vierde te vinden. Het prikkelde hem en het ergerde hem ook in
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zijn boerse geldzucht, dat een van die mooie stukken daar nutteloos zou verloren
liggen gaan. Hij zocht met zijn bevende handen door het natbedauwde gras, hij
speurde tot in het koren en onder de zwarte elzestruiken en tot in het beekje; hij streek
zelfs, het gevaar trotserend van wellicht gezien te worden, lucifers aan om te zoeken;
doch alles tevergeefs: het vierde stuk was niet te vinden.
Een stug en vreemd plan was eensklaps in hem opgekomen en hij besloot op
staande voet het uit te voeren. Zij had dat geld van hem met minachting geweigerd;
welnu zij zou het, ondanks haar tegenwil, tóch krijgen! Ja, hij zou het haar gaan
brengen, aan haar huis, nu, direct, in de nacht, in de dolle opwinding van zijn
waanzinnige liefde. Hij zou,... ja, hij zou sluipend tot aan 't raam van het kamertje
komen waar hij veronderstelde dat zij sliep en daar de geldstukken onder het luikje
schuiven!
Hij was reeds op weg. Opnieuw had hij zijn klompen uitgetrokken, om geen geluid
te maken en ze onder een struik verborgen. Daar zou hij ze later wel terugvinden.
Op zijn kousen schreed hij door 't bedauwde gras. 't Was nat en kil, maar hij voelde
't niet. Hij voelde alleen zijn hartstocht, die brandde en laaide. Zijn starre, verwilderde
ogen zagen slechts 't begeerde doel, dat nader en nader kwam en in de schone
sterrennacht verduidelijkte en weldra zijn bekende vormen aftekende.
Daar stond hij in het kleine tuintje vóór de bleke gevel. Zou er geen hond blaffend
op hem toespringen! Hielden ze geen hond? Neen, niets: hij hoorde slechts, in 't
suizen van zijn slapen, het geheimzinnig leven van de werkende sappen in de
lentegrond en ginds ver, in de zwarte bossen, de dolle jubelzang van de nachtegalen,
die hun liefde uitgalmden.
Links van de deur was het keukentje, dat wist hij. Rechts moest dus een slaapvertrek
zijn. Het hare? Of dat van haar moeder! Of sliepen zij beiden in één kamer? Hij wist
het niet. Hij wist alleen dat dáár een slaapvertrek moest zijn.
Hij stond voor 't dichte luikje. Wie weet of het zelfs op de grendel dicht was. Hij
voelde er eens aan, met bevende voorzichtigheid, en 't kwam hem voor alsof het bij
de minste inspanning zou wijken. Hij hield zijn adem op. Hij hoorde

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

1048
't bonzen van zijn hart, dat als 't ware tot in zijn keel scheen op te springen.
Langzaam haalde hij een van de vijffrankstukken te voorschijn en schoof het, met
eindeloze omzichtigheid, over de vensterrand onder het luik. Het kraste heel eventjes
als een kruipbeestje, dat potenkrabbelt. Hij wachtte een ogenblik en schoof het tweede.
En ook het derde. Toen stond hij daar even onbeweeglijk, besluiteloos. Hij had nog
meer geld op zak, en aarzelde. Zou hij...? Ja! Een behoefte tot groot en mild doen
drong in hem op en hij schoof er nog drie mooie stukken bij, tot het ganse, smalle
vensterricheltje er vol mee lag. Toen stond hij daar weer roerloos, wachtend.
Waarop hij wachtte wist hij zelf niet. Hij kon niet weg daar, van dat folterend en
boeiend plekje. De stille, nachtelijke lenteweelde broeide geheimzinnig in de lauwe
aarde om hem heen en in 't verschiet van de zwarte bossen zongen onverpoosd de
verliefde nachtegalen. De landelijke geuren stegen bedwelmend naar zijn hoofd en
zijn hart klopte, klopte, om te barsten.
Met inspanning rukte hij zich van het venster weg. Hij kón niet meer; hij voelde
dat hij 't hardop uit zou gillen. Hij week enkele schreden, kwam bij de donkere elskant
en bleef daar weer staan, diep zuchtend en verademend. Zou hij nu gaan! Zou hij nu
kalm naar huis terugkeren, aan de dag van morgen de uitwerking van de gebeurtenis
overlaten? Hij ging, hij ging,... en meteen was 't hem te moede alsof iets kils en doods
het krachtig, vurig leven in hem smoorde. Een grenzeloze spijt bekroop hem; een
gevoel dat hij 't geluk in handen hield en het zich liet ontglippen; en hij stond weer,
de benen verstijfd, de wanhoop in de ziel, radeloos van machteloze ellende.
Het was alsof de luider opschallende stemmen van de verliefde nachtegalen hem
terugriepen. Hij keerde zich om, zag vagelijk het huisje, voelde als 't ware een
trekkende macht die hem er onweerstaanbaar weer heenlokte. Hij kón zo maar niet
heengaan; hij móést er weer naartoe; het wilde bloed suisde in zijn slapen en benevelde
zijn ogen; en machinaal schreed hij terug, langzaam, voorzichtig, met
bruisend-bonzend hart, tot hij weer hijgend vóór het dichte luikje stond.
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Bevend strekten zijn handen zich uit en raakten 't harde hout. Hij handelde
werktuiglijk, als een slaapwandelaar, niet bewust van wat hij deed. Hij tikte op het
luik en wachtte. Alleen het bonzen van zijn hart gaf antwoord. Waarom hij tikte,
waarop hij wachtte, wist hij niet. Hij tikte maar, en tikte nog en stond daar in de nacht
te beven en te hijgen, tot plotseling daarbinnen iets kraakte en een alarmstem in de
nachtelijke stilte vragend riep:
- Wie es er doar?
't Was niet háár stem. 't Was de stem van haar moeder. Hij ijsde ervan en gaf geen
antwoord.
- Wie es er doar? herhaalde dringender de stem; en meteen rinkelde 't raampje en
werd het luik opengeduwd.
- 'k Ben ik het, bezinne, sprak hij in de duisternis, met schorre, hese stem.
- Och Hiere, boas Biebuijck; wa scheelt er dan? klonk het angstig uit 't somber
vertrekje.
- 'k Ben ziek, bezinne; 'k ben deudziek! hijgde hij.
- Och Hiere toch! Wacht, boas, 'k zal open doen, zei ze. Maar zij zag de
vijffrankstukken, die vagelijk in de sterrennacht blonken op het vensterricheltje en
zij schrikte hevig.
- Wat es dàtte! gilde zij.
- 't Es veur ou, veur ou! hikte hij.
- Veur mij! herhaalde zij verbaasd.
- Joa, joa, joa! Neem ze moar! drong hij met nadruk aan. Machinaal week hij van
't raampje weg en strompelde naar de deur. Het duurde een kort poosje. Toen ging
de deur open en hij werd binnengelaten.
Hij stond in een klein keukentje met lage, zwarte zoldering. Een klein lampje was
aangestoken en brandde op een tafeltje. Een oude klok tikte vreedzaam in een hoek.
De vrouw, in nachtjak en op blote voeten, bracht hem naar een stoel en vroeg hem
met ontsteld gezicht of hij een glas melk, of water, of iets anders wilde. Zij had de
zes vijffrankstukken in haar hand en legde ze vóór hem op het tafeltje neer.
- Dat es veur ou, hè 'k ou gezeid! riep hij, bijna boos.
- Ha moar Hiere Godheid toch! schrikte zij met ronde mond en starre ogen. - Wa
hèt-e gij, toch, boas! Wa kan ik veur ou doen?
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- 'k Moe Lena zien, hikte hij somber.
- Lena! herhaalde zij verbaasd. - Moar ze sloapt! 't Es te midden van den nacht,
boas!
- 'k Ben ziek, kreunde hij. - 'k Zie ze geirne; 'k zie ze geirne! 'k 'n Kan d'r nie van
sloapen; 'k ben d'r zot van; 'k goa d'r van deud!... En snikkend viel hij met zijn hoofd
op 't tafeltje.
- Ha moar boas toch! Ha moar boas toch! Ha moar boas toch! gilde zij aanhoudend.
- Woar es Lena? 'k Moe heur zien! 'k Wil heur zien ier da ze mee Oscar noar
Amerika vertrekt! riep hij, eensklaps verwilderd opspringend.
- Ha moar, doar 'n es nog gien kwestie van! verzekerde de moeder.
Hij keek haar aan, ongelovig, toch ietwat opgebeurd door haar woorden. Hij
ademde diep en zijn ogen glinsterden.
Een binnendeur ging open en Lena, door het geluid wakker geschrikt, trad te
voorschijn. Haar mooie benen waren bloot bijna tot aan de knieën; zij droeg niets
dan een kort blauwflanellen rokje en een zwarte, wollen sjaal boven haar hemd. Haar
malse hals blonk als melk en het prachtig donker haar golfde verward over haar
schouders.
- Boas! Gij hier! riep zij, eensklaps een vuurkleur krijgend. Hij schokte van
vervoering op, verloor alle beheer over zichzelf. Snikkend en zuchtend liep hij met
bevend uitgestrekte armen naar haar toe en wilde haar omhelzen. Hevig geschrikt
vluchtte zij van hem weg.
- Mijn geld, mijn leven, al wat da 'k bezitte os ik heur ne kier in mijn oarms mag
nemen! snikte hij. En als een gek ledigde hij zijn zakken op het tafeltje, spreidde
daar al het geld uit, goud en zilver, dat hij op zich droeg.
- O, boas ge'n meug niet, ge'n meug niet, ge moet ou verstand bewoaren! riep
angstig de moeder.
Maar hij was niet meer te houden.
Os 't ou b'lieft, moeder, os 't ou blieft, moeder! snikte hij met gevouwen handen.
- Os 't ou b'lieft, moakt da 'k heur ne kier mag in mijn oarms nemen, al was 't moar
'n menuutsen; os 't ou b'lieft doe het, of anders goa 'k ik mij goan versmeuren!
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De vrouw beefde als een riet. Zij zag hem tot alles in staat en in haar wilde angst
riep ze tot Lena, die in een hoek stond te sidderen:
- Lena, Lena, toe jong, da we rust hên! 'k Ben bijkans deud van altroassie!
Nauwelijks had hij die woorden gehoord of, zonder op toestemming of antwoord
te wachten, vloog hij met een gil, als naar een prooi op 't meisje af. Hij drukte haar
woest in de lenden tegen zich aan, plakte zijn mond op haar lippen en stootte
onsamenhangende kreten uit, gekke, luide kreten van: Bravo! Bravo! Hoera! alsof
hij een jubelende overwinning behaalde. Het meisje gilde en schreide en de moeder
op haar beurt holde met dwingende noodkreten naar hem toe om hem van haar weg
te rukken; maar eensklaps liet hij uit eigen beweging haar los en stortte als machteloos
en uitgeput op een stoel in elkaar. Daar bleef hij even zitten, als van schaamte 't
gezicht in zijn handen verborgen, terwijl de beide vrouwen halfdood van angst,
roerloos met starre ogen naar hem keken.
- Toe boas, toe boas, gebruik nou ne kier ou verstand en goa naar huis, zei na een
poos de moeder.
Hij stond op, wankelend op zijn benen.
- 'k Zal goan, zei hij gedwee.
- En neemt ou geld were mee.
- Noeit! klonk zijn vastberaden antwoord.
Zij zwegen.
Hij ging naar Lena toe en strekte de hand tot haar uit.
- Vergiffenesse, smeekte hij.
Zij zei niets, maar legde even haar hand in de zijne. Zij schreide.
- 'k Zoe mee ou willen treiwen, zei hij dof.
Zij gaf geen antwoord.
- Toe, boas, goa nou, goa nou, suste de moeder zacht. - 't Zal morgen vergeten
zijn, ge'n zilt er morgen nie mier op peizen.
- 't 'n Zal noeit vergeten zijn! antwoordde hij somber.
Hij weigerde nog eens, met toorn, zijn geld terug te nemen en struikelde naar de
deur.
- Goe nacht, boas, fluisterden angstig de vrouwen.
- Goe nacht, antwoordde hij, en was buiten.
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Zacht werd het deurtje achter hem gesloten en weer dichtgegrendeld.
In de stille lentenacht kwam hij tot bedaren. Een weldadige frisheid doordrong gans
zijn wezen en dempte het onstuimig jagen van zijn bloed. Nog steeds, in 't verre
donker van de bossen, zongen schallend de verliefde nachtegalen en de ganse
sterrenhemel leefde en beefde glinsterend en tintelend in het eindeloos en heilig
donkerblauw uitspansel. Met diepe, diepe longen snoof hij de nachtelijke dauwgeuren
op. Een gevoel van vermoeide bevrediging kwam sussend over hem. De kille
aanvoeling van zijn voeten in het natte gras deed hem huiveren. Hij vond zijn klompen
onder de elsstruik terug en trok die haastig aan. En met vlugge schreden liep hij weer
naar de boerderij. Het suisde en sufte in zijn hoofd; hij had geen heldere gedachten
noch gewaarwordingen meer. Hij voelde zich eensklaps doodmoe, hij dacht alleen
nog maar aan slapen.
Sluipend kwam hij over 't erf. B'ron kroop even half uit zijn hok en rekte zich vóór
hem op zijn voorpoten.
- Stille, B'ron, fluisterde hij, en ging naar de voordeur, waarvan hij zacht de klink
oplichtte. De klink bood weerstand. Hij schrikte hevig en stond pal. Zijn ogen sperden
zich van angst in de duisternis wijdopen. Toen probeerde hij het opnieuw, iets
krachtiger.
- Zij-je 't gij, Florimond? klonk Reinildes ontstelde stem daarbinnen.
- Joajik. Woarom es de deur op slot? riep hij ruw.
Zij deed open. Zij was in tranen en verweet hem bitter dat hij weer was weggegaan
en haar zo angstig op de grote boerderij in de nacht alleen had gelaten.
- Woar zij-je nou toch weeral geweest? vroeg ze vorsend.
- Buiten, 'k ha heufpijne, antwoordde hij stug, haar achterdochtig oog ontwijkend.
Hij had 't gevoel alsof zijn uitspatting op zijn gezicht te lezen stond.
- G' hèt mij bedrogen, g' hèt mij doen geleuven da g' euk noar ou bedde ging, snikte
zij. - Moar 'k 'n betreiwde ou niet; 'k hè ou wel heure wiggoan. Azeu 'n kan 't nie
blijven duren. 'k Ben hier schouw 's nachts alliene. Os 't nog gebeurt zal ik
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bij voader en moeder op 't durp goan weunen.
Hij was woedend over die geheime, onuitstaanbare afspiederij en knarsetandend
deed hij de deur weer op 't nachtslot. - Och, ge zij 'n zottekonte! schold hij.
Ruw blies hij 't licht uit om aan 't gezanik een eind te maken en zonder nachtgroet
trok hij in de duisternis naar zijn bed.
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II
De crisis was over. Toen hij de volgende ochtend ontwaakte, voelde hij zich gans
buitengewoon fris van geest en opgewekt.
Wat was er eigenlijk gebeurd? 't Leek hem een droom, een nachtmerrie. Er was
een vage schaamte in hem, maar bovenal had hij een gevoel van rust, van vrede, van
zelfvoldaanheid, alsof hij een grote en lastige overwinning had behaald. 't Was hem
te moede alsof de zo vurig begeerde Lena eindelijk de zijne was geweest en of dat
nu zo voor altijd blijven zou. Hij voelde geen de minste jaloezie meer tegen Oscar,
die toch haar lief heette te zijn, nu hij door Lena's moeder wist dat er voorlopig nog
geen sprake was van met hem te trouwen en naar Amerika te gaan. Zij bleef dus waar
zij was, bij hem, op de boerderij, en dat was hem nu op 't ogenblik voldoende; zij
wist nu hoe dol verliefd hij op haar was; dat kon haar toch niet onverschillig laten;
zij zou daar over nadenken, prakkizeren, tobben wellicht, erover spreken met haar
moeder; en wat gebeuren moest zou gebeuren, later als het moment daarvoor gekomen
was. Hij stond in haar leven, dat was en bleef de hoofdzaak, waar al het andere nu
zou van afhangen.
Welgemoed ging hij naar de akker toe. Het was een goddelijke ochtend, vol zachte,
wazige zonneglans en alom kwelend vogelgezang. Hij dacht nog weer aan 't zwoel
gezang van de nachtegalen die hij 's nachts tevoren had gehoord, en die hem gekweld
hadden en opgezweept in 't wilde bruisen van zijn hartstocht. Wat was het orgelend
geluid van de leeuwerikjes, het zoet, mysterieus gekweel van de meesjes zoals hij
het nu hoorde, eigenlijk toch lieflijker en rustiger om aan te horen!
Hij kwam op de vlasaard, waarop, evenals de vorige dagen,
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de lange wiedstersschaar als een bende grote vogels neergestreken zat. Hij hoorde
ze van ver, gelijk ze meestal deden, onder 't werken rustig zingen en het deed hem
goed dat te horen. Ook dáár was dus rust en kalmte, evenals in zijn eigen gemoed,
na de heftige storm. Zij zwegen echter zodra zij hem zagen naderen en toen hij
dichtbij was wensten zij hem allen de gebruikelijke goên dag. Hij beantwoordde hun
groet en hield een praatje over 't mooie weer. Meteen sloeg hij, van terzijde,
aandachtig de gezichten gade. Maar er was niets bijzonders aan te merken; allen
waren zo gewoon mogelijk en Dikke Roze vertelde even een ondeugend grapje, zoals
ze dikwijls deed wanneer ze goed geluimd was. Duidelijk was het, dat hoegenaamd
niets de gelukkige stemming verstoord had, dat geen van allen iets vermoedde of
gehoord had, van wat er 's nachts was voorgevallen.
Tersluiks, met geboeide ogen, keek hij naar Lena. Nauwelijks had zij even het
hoofd opgelicht toen hij kwam en scheen geheel en al in haar bezigheid verdiept.
Doch de warme kleur die even op haar wangen gloeide, was aan zijn aandacht niet
ontgaan. Wat was ze mooi zoals ze daar nu zat, met haar gebogen, fijn profiel en
haar schone ogen strak en als 't ware bedeesd, vóór zich uit ten gronde gevestigd!
Het donker haar golfde sierlijk onder het verlept strohoedje dat haar hoofd bedekte
en haar hals scheen zo mals en zo zacht. Nu moest hij onweerstaanbaar toch weer
denken aan de vorige nacht. Hoe wonderbaar was het toch in de wereld, dat hij nog
maar pas geleden die verrukkelijke vrouw zo hartstochtelijk in zijn armen had gekneld
en dat ze daar nu schijnbaar onverschillig vóór hem lag en dat niemand van die ganse
bende, behalve zij en hij, iets van hun geheim wisten of vermoedden! Wat had hij
gegild, toen hij haar in zijn armen hield; en wat zou hij ook nu weer dol worden, als
hij maar een enkel ogenblik met haar alleen mocht zijn! De liefde stroomde weer
door gans zijn lichaam en alles zinderde aan hem. Heel even maar. De kalmte van
de omgeving, de kalmte van de schone arbeid, de heerlijke sereenheid van de
atmosfeer stilden spoedig weer zijn opgewekte zintuigen. Hij was gelukkig; hij was
tevreden. Hij had iets bekomen van wat hij verlangde, zonder er openlijk zijn prestige
van mees-
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ter bij in te schieten. Zij wist en hij wist, maar dat bleef onder hen en zo moest het
ook blijven, in afwachting van wat ook verder kon gebeuren. Dat verdere lag in de
toekomst en hij kon er nu rustig op wachten. Wel had hij gekke woorden uitgesproken,
in die dolle, nachtelijke liefdesopwinding. Had hij niet gesproken van met haar te
trouwen! Maar ook dát wisten alleen maar zij, en hij, en haar moeder en zo moest
het ook maar in zichzelf nawerken zoals 't kon: ook dát lag in de toekomst en zou
worden wat het worden moest. Hij zei nog enkele onverschillige woorden en wandelde
kalmpjes verder, zoals een rijke boer betaamt, om ook zijn ander werkvolk eens in
ogenschouw te nemen. Dwars over de fluwelig-groene vlakte van het pas ontkiemend
vlas ging hij, onder de schone, wijde, blauwe lentehemel, waarin de tril-wiekende
leeuwerikjes zongen, en achter hem ging ook van lieverlede weer 't gezang van de
wiedsters op, eerst nog wat aarzelend, omdat hij nog dichtbij was, van lieverlede
helderder, tot het zich weldra versmolt met het fijn gezang van de leeuwerikjes en
het geheimzinnig gekweel van de meesjes in één wijde, milde, rustige hymne van
de vruchtbare natuur.
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III
Zo ging de schone zomer heen. De sappige kersen rijpten op de boomgaarden, de
peren blonken als goud, de appels bloosden als frisse meisjeswangen. Het gras werd
gemaaid en tot hooibergen gestapeld, het rijpe koren golfde als een eindeloze
goudvacht van mildheid en van weelde over 't land en de klaver bloeide en geurde,
en 't leven op de grote boerderij was dat van alle andere zomers, met zijn zware arbeid
en zijn lome rust, met zijn drukte en opwinding, gevolgd door lange perioden slaperige
stilte.
En zo was ook het leven zelf der mensen als een reflex van 't leven der natuur.
Nu en dan had de crisis zich bij Florimond herhaald. 't Was als een
heimelijk-sluipende kwaal, die langzaam in hem broeide en zich ontwikkelde, tot
het eensklaps tot een ontembare uitbarsting kwam. Het glom als 't ware in zijn
rusteloze ogen; het deed hem nutteloos en gejaagd heen en weer lopen; het trilde in
zijn somber-gedrukte of prikkelbaar-opgezweepte stemming; en het eindigde steeds
zoals de eerste maal: een vruchteloos jachten en zoeken om Lena, die doodsbang
voor hem geworden was en instinctmatig vermeed hem ergens alleen te treffen; en
dan eindelijk, op een of andere nacht van niet langer meer te dulden foltering, de
bruuske overval in 't eenzaam huisje, het hopeloos smeken en snikken, het gooien
met grof geld, het op zijn knieën kruipen van ellende, tot de doodverschrikte vrouwen
radeloos werden en hij ten slotte met waanzinnige kreten, nog eens 't mooie meisje
in zijn armen drukken mocht. En dan opnieuw de plotse, lamentabele inzinking, die
toch enige bevrediging bracht; enige dagen of weken van betrekkelijke rust, tot de
ellende weer aan 't broeien was.
Hij had een soort geheim akkoord gemaakt met de moeder,
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die hij, door de macht van 't geld, van lieverlede ietwat op zijn hand gekregen had.
Moeder zou vooreerst niet haar toestemming geven in Lena's huwelijk met Oscar en
aldus beletten dat zij met hem naar Amerika vertrok. Zo kon hij, Florimond, het
rustig met zichzelf uitmaken, of hij al dan niet haar wilde huwen. Dat was de grote
strijd, die zijn leven ondermijnde. Het voorbeeld van zijn beide oudere broeders, die
zich gemesallieerd hadden, was daar om hem af te schrikken. Zij waren kleine,
benepen boertjes geworden in plaats van de welgestelde grote pachters, die zij hadden
kunnen zijn. Telkens als een van hen nog even op de mooie hoeve op bezoek kwam,
of telkens als hij hen ontmoette bij zijn ouders op het dorp, voelde hij al 't benauwde
en bekrompen van hun ploeterig bestaan en zei hem zijn nuchter en gezond verstand,
dat hij nooit hun weg mocht inslaan. Een rijk huwelijk, of geen huwelijk, herhaalden
steeds zijn ouders; en hij kon niet anders dan hun gelijk geven. Maar zelfs in een rijk
huwelijk had hij tot nog toe geen zin gehad. De vrouwen trokken hem niet aan en
hij was tevreden met zijn benijdenswaardig lot van heer en meester op de schone
boerderij waar hij met Reinilde regeerde, toen de komst van de mooie Lena eensklaps
alles had overhoop gegooid.
't Was als een ramp geweest, die plotseling over hem neerstortte. Hij had niet eens
gestreden. Zij zat hem dadelijk zó sterk en diep in merg en bloed, dat hij slechts één
allesover-weldigende behoefte kende: haar te bezitten!
Maar hoe? Zij vrijde reeds met Oscar vóór zij op de hoeve kwam, en zij hield veel
van hem, dat wist eenieder. Zo maar als liefje, als vriendinnetje, zou hij haar nooit
krijgen. Alleen het huwelijk, en dan nog misschien...
Hij was er ziek van, ziek van strijd, begeerte en ellende. Hij kwam soms bij Lena's
moeder zijn nood klagen en herhaalde dat hij er krankzinnig van zou worden. En nu
was hij weer doodjaloers geworden op Oscar en trachtte de moeder uit te horen, om
precies van haar te weten hoe Lena en Oscar met elkaar omgingen, en wat zij deden
als ze samen waren, en of ze veel alleen waren, en of ze veel elkaar omhelsden.
O, 't es ne heulen broave, wijze jongen, die hem goe gedroagt en doanig op zijn
respect let! herhaalde telkens de
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moeder, op een toon van verwijt en met een diepte van overtuiging, die echter nooit
vermocht Florimond geheel gerust te stellen.
- O joa moar, moeder, ge 'n weet gij niet wat dat er gebeurt os ge'r nie bij 'n zijt!
twijfelde hij.
- 'k Weet ik da zeker! herhaalde de moeder krachtdadig. - Ze moet altijd thuis zijn
ier dat 't donker es en os hij hier komt zit hij bij heur in de keuken en doar 'n gebeur
niets da nie 'n mag geheurd of gezien zijn.
- Joa, joa, ge zeg gij da wel, bleef hij hardnekkig twijfelen. Maar de moeder werd
boos.
- Hawèl, zei ze eens, - omda ge mij nie 'n geleuft! Hij zal hier zondag achternoene
binst de vespers komen. Hawèl: ge meugt ou doar in de sloapkoamer wigsteken en
deur 't sleutelgat kijken; ge zilt alles heuren en zien. En 'k zal ze alliene loaten; 'k zal
expres wiggoan!
Naar die woorden moest hij toch wel luisteren en het voorstel trok hem hevig aan.
- Mient ge 't oprecht? vroeg hij.
- Zeu woar of da 'k hier stoa, verzekerde zij. - Gij hèt heur in ou oarms g'had; moar
hij, nog noeit; 'k durf er mijn heufd op verwedden! verklaarde zij plechtig.
Hij nam het voorstel aan en op gestelde dag en uur, sloop hij langs achter, door
de moeder opgewacht, in 't huisje en werd er door haar in 't slaapvertrek verstopt.
Daar moest hij nu maar geduldig blijven wachten tot Lena van de vespers terugkeerde
en Oscar haar kwam opzoeken. Hij mocht gerust zijn; geen mens zou weten, dat hij
daar zat en overdag zette Lena nooit een voet in die kamer. Moest er gans onverwacht
soms onraad zijn, dan kon hij nog altijd langs achter, door het raampje weg. Trouwens,
indien het hem daar verveelde, en hij er genoeg van had gehoord en gezien, moest
hij ook maar op die manier in stilte wegglippen. Het koren stond manshoogte, daar
langs de achterkant, tot dichtbij 't raampje: geen sterveling zou er iets van merken.
Hij knikte goedkeurend en stopte de moeder tien frank in de hand.
- O, moar dat 'n es nie neudig, zei ze, en wilde hem het geld teruggeven. Maar hij
wist nu reeds lang genoeg dat moeder
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daar niet absoluut afkerig van was en had ook geen grote moeite om haar het geld
te doen houden. Hij schoof, voor alle zekerheid, de grendel voor de binnendeur toen
moeder weg was en bukte eens naar 't sleutelgat om precies te weten wat hij zoal
zien kon.
't Viel hem bijzonder mee. Het was een van die ouderwetse deuren met door de
jaren uitgesleten sleutelgat, dat een echte kloof maakte in 't hout. Toen hij een paar
draadjes stoffig spinrag weggepeuterd had, zag hij niet alleen bijna de helft van de
keuken met twee stoelen en een tafeltje aan 't raam, maar ook nog door het kleingeruite
venster zag hij een hoek van het tuintje vóór de gevel, met lieflijk oprankende witte
en rode bloemen, en daarachter, over het golvend korenveld heen, de donkere elskant
waar het voetpad lag, langswaar men naar het huisje kwam. Hij ging op een laag
stoeltje vóór het sleutelgat zitten en zo zou hij, zonder de minste inspanning, Lena
en Oscar reeds van op een afstand kunnen zien komen.
De tijd scheen echter eindeloos traag te kruipen. Even over drie was hij gekomen
en 't werd halfvier, kwart vóór vier, vier uur, halfvijf en nog was er van Lena geen
spoor te ontdekken. De vesper moest reeds lang en lang gedaan zijn, de afstand van
het dorp was hoogstens vijf kwartier, waar hield ze zich toch op? Hij werd gejaagd
en zenuwachtig; zijn handen werden klam en zijn hart klopte hevig. Hij voelde zich
bedot en voor de gek gehouden. Natuurlijk waren ze reeds lang ergens bij elkaar,
terwijl hij hier, als een onnozele gevangene, vruchteloos op hen te wachten zat! Wat
zouden ze met hem spotten als ze 't wisten! Die gedachte maakte hem razend, evenals
het rustig gedribbel van de moeder in de keuken zijn zenuwen tot folterens tergde.
Hij kón het niet langer meer uithouden, hij stikte in de bedompte warmte van het
beddekamertje en hij had reeds de hand op de grendel om de deur te openen en de
moeder bittere verwijten te doen horen, toen hij Lena plotseling met haastige tred
langs de elskant zag komen. Zij was op haar zondags gekleed, in 't zwart met kleurrijke
bloemenmuts en in het vlug moment dat hij haar zien kon, dacht hij dat ze toch nog
mooier was in haar gewone, alledaagse werkkleren. Doch hij kon daar
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niet verder over nadenken, zij was dadelijk daarop binnen en terwijl haar moeder
enigszins verwijtend zei: - O, gij zij lange wig! vroeg zij, ietwat hijgend van het
haastig lopen:
- Hé Oscar hier nog nie geweest!
- Nien hij, antwoordde de moeder; - moar woar hèt-e gij toch zeu lank gezeten?
- Bij Emerance Brijnziers, berichtte Lena, vermoeid op een van de stoelen bij het
raam neerzakkend. - 't Was toch zeu lange geleên da we mallekoar nie mier gezien
'n hàn! Ze wilde mij absoluut doen binne komen en kàffee drijnken.
- Hètte bij heur kàffee gedronken? vroeg de moeder.
- Nien ik, 'k hè gezeid da 'k gienen tijd 'n hà en 'k ben zeu gauwe meugelijk
wiggeleupen. O, jongens, da es woarm, en dust da 'k hè! Moeder hèt-e gij nog giene
kàffee?
- Direct zie, zei de moeder; - 'k was bezig mee hem op te gieten.
Florimond, in zijn schuilplaats, verademde en zijn hart ging minder snel jagen.
Heel dat natuurlijke, huiselijke van 't gedoe en 't onderhoud was hem als een balsem
op zijn wonde. 't Was dus wel vast en zeker dat ze nog niet heimelijk bij haar beminde
was geweest, hoe sterk zij ook naar hem scheen te verlangen. Hij zag haar nu vlak
vóór zich zitten, zó duidelijk, dat hij er haast van schrikte en zich afvroeg of zij hem
soms ook zo goed zou kunnen zien. Hij raapte op de vloer enige pluisjes bij elkaar
en stopte ze voorzichtig in het sleutelgat, slechts een heel klein reetje openlatend.
Daar kon hij nog genoeg door speuren. Hij zag haar met beide handen de bloemenmuts
afnemen en haar haren wat opstrijken. Hij zag ook de moeder die de muts van tafel
wegnam en drie ronde witte koppen en een bord met boterhammen in de plaats zette.
De geur van vers gezette koffie verspreidde zich gezellig in de warmte van het huisje.
Toen had hij plotseling een grote emotie. Eensklaps had zich een donkere schim
geschoven vóór het gat waardoor hij loerde en meteen hoorde hij een stem, de
welbekende stem van Oscar, die kalm ‘elk ne goên dag’ wenste.
Hoe stond die daar zo ineens, zonder dat hij hem had zien komen? Hij hield zijn
adem op en spitste 't oor; hij peuterde weer 't pluisje uit het sleutelgat en keek, met
star-
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gepriemde ogen. O, wat speet het hem, dat hij het eerste ogenblik van de ontmoeting
niet had kunnen waarnemen!
Met langzame bewegingen was Oscar aan het tafeltje bij 't venster, tegenover Lena
gaan zitten. Florimond zag hem half van terzijde, met een rond, zwart hoedje op en
een pijp in de mond. Hij rookte rustig en op zijn knap gezicht met donker snorretje
zweefde kalm een tevreden glimlach. Florimond hoorde hem een opmerking maken
over 't mooie weer, dat zo buitengewoon gunstig was voor de graanoogst en de
aardappels. Moeder en Lena praatten in die zin mee en zij hadden het dadelijk lang
en breed over het werk op de boerderij en de vooruitzichten van het komend seizoen.
Florimond keek en luisterde, met gespannen aandacht. Hij vergat even het doel
waarvoor hij daar verstopt zat om met trillende belangstelling te horen wat ze van
hem en zijn beheer wel dachten.
- Joa, joa, da es amoal wel en goed, 't zal vast en zeker ne scheunen oest zijn,
hoorde hij Oscar op kalme toon verkondigen, - moar woar zal den boer al 't wirkvolk
vinden om hem af te pikken en hem binnen t' hoalen? Langs alle kanten worden de
soldoaten opgeroepen. Ze klappen dat er nen oorloge goa komen. Worden de dieë
van mijn klas euk binnengevroagd, dan es den boer 'n derde van zijn wirkvolk kwijt.
Er was even een stilte. Moeder en dochter schenen over die gewichtige woorden
na te denken. Ook Florimond zat een ogenblik strak en roerloos bij het sleutelgat,
met gefronste wenkbrauwen. Hij had wel van die oproeping gehoord en 't kon hem
ernstige zorg baren. Toch hechtte hij er geen geloof aan. Er was al zo dikwijls over
gepraat en nooit iets van gekomen. Allemaal onzin. Ze riepen wat soldaten op voor
oefeningen in de kampen en na enkele weken werden ze weer naar huis gezonden.
Vervelend alleen als het juist toevallig in de oogsttijd viel. Hij schudde die
onaangename gedachte van zich af en priemde weer zijn ogen door het gaatje en
luisterde.
Hij snapte eerst niet duidelijk waarover ze 't nu hadden. Zijn eigen bezorgde
gedachten hadden hem even de draad van hun gesprek doen verliezen. Zij dronken
hun koffie en aten
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langzaam van hun boterham. Oscar vertelde iets en de twee vrouwen luisterden.
Moeder zat rustend met haar ellebogen op de tafel, de grote kop in beide handen tot
dichtbij haar lippen en Lena keek Oscar strak en aandachtig met haar schone, lichte
ogen aan. Wat was ze mooi zoals ze daar nu zat, de woorden uit zijn mond opvangend!
En hoe was 't mogelijk dat hij haar niet eens aanraakte, dat hij niet even haar handen,
haar wangen bestreelde! Zon en wind speelden daarbuiten achter 't kleingeruite
raampje door de zacht deinende korenaren en deden de witte en rode bloemen
schitterend heen en weer wuiven langs het geveltje. Het waren lelies en papavers en
zij schenen met elkaar te stoeien. Soms dook ook eventjes een gele bloem op, maar
die werd telkens dadelijk door de rode en witte weggeschommeld. De hoge hemel
was van een oneindig helderblauw met wattig-bolle, witte wolkjes en
glinsterend-blanke duiven klapwiekten af en toe in cirkelvlucht omheen het huisje.
Dat alles zag en hoorde hij vanuit 't bedompte beddekamertje, door 't kleine
sleutelreetje, als door het gaatje van een verrekijker. En hij had zin om naar haar toe
te vliegen en haar in zijn armen te knellen, als in zijn wildste hartstochtbuien.
Eensklaps stond moeder op en wendde zich naar de voordeur toe. Dat was zo
tussen haar en Florimond afgesproken en onstuimig ging zijn hart weer aan 't bonzen.
Eerst nu zou hij werkelijk horen en zien. Nu of nooit, terwijl moeder weg was en zij
zich veilig in 't huisje alleen wisten, zou hij haar in zijn armen nemen en omhelzen!
Hij trok het propje nog wat verder uit het sleutelgat en priemde 't oog er tegen aan,
zijn lippen van elkaar, als om ook met de hijgende mond alles op te vangen wat er
thans gebeuren ging.
Doodkalm, zodra moeder weg was, haalde Oscar weer zijn pijpje te voorschijn,
vulde en stak aan. En op dezelfde zakelijke toon waarmee hij begonnen was zette
hij zijn gesprek voort, en Florimond hoorde met verbazing dat hij ernstig en gewichtig
sprak over een zwijntje, dat moeder van plan was te kopen en tegen de winter vet te
mesten. - Met mijn geld, dacht even Florimond; en in zichzelf moest hij er heimelijk
om glimlachen. Het werd een hele historie: Oscar had zo een zeug met zwijntjes
gezien, prachtbiggetjes, bij boer Van
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Heule; ge weet wel: boer Van Heule, ginder, van de boskant, die getrouwd is met de
oudste dochter van Filemiene Peirens. Hij had de boer eens over eventuele verkoop
van een der beestjes gepolst; en de boer had ja noch nee gezegd, natuurlijk om hem,
Oscar, nog meer zin in de koop te doen krijgen. Maar boer Van Heule mocht fijn en
slim zijn, hij, Oscar, was ook niet van gisteren; en van het ogenblik dat de boer niet
kortaf ‘nee’ zei, begreep Oscar wel dat de boer eigenlijk ‘ja’ wou zeggen en het er
hem alleen om te doen was zo hoog mogelijke prijs te bedingen. Oscar was daar dan
ook niet verder op ingegaan, maar straks, als moeder terugkwam, moest men er nog
eens grondig over praten; en, als moeder hem nu eens de hoogste prijs gezegd had,
die zij wilde besteden, dan zou hij zo spoedig mogelijk nog eens naar boer Van Heule
toe gaan en trachten zo goedkoop mogelijk het beestje te krijgen. Was de boer niet
te bepraten, dan zou hij maar doorbieden tot de som, die moeder geven wilde, was
bereikt; en, ging het er nog niet mee, welnu, dan zou hij de onderhandelingen maar
afbreken en eens elders op zoek gaan. Maar 't zou niet nodig zijn: hij had het in de
boer zijn ogen gelezen dat hij zin had in verkopen; hij zou er durven een weddenschap
op aangaan, dat hij hier, vóór het een week verder was, het beestje bracht.
Florimond keek en luisterde en kon zijn ogen en zijn oren bijna niet geloven. Was
dat nu een gesprek van twee jonge mensen, die daar in volle vrijheid alleen zaten en
elkaar innig liefhadden? Zou hij nu niet eindelijk ophouden met roken en haar
hartstochtelijk om de hals vliegen en zoenen? Zou hij althans haar hand niet in de
zijne nemen en spreken over hun eigen toekomst, over hun huwelijk, over hun
voorgenomen vertrek naar Amerika! Hoe was het mogelijk de kostbare tijd van hun
heerlijk alleen-zijn aldus te verbeuzelen? Was die Oscar dan geen man? Had hij geen
bloed in zijn aderen?
Maar niets gebeurde. Genoeglijk op zijn stoel tegen de muur achterovergeleund,
bleef Oscar aldoor maar kalm, met zijn pijpje in de mond, over hetzelfde onderwerp
onuitputtelijk doorpraten en zij luisterde naar hem aandachtig, zijn redenering volgend
met een ernstige uitdrukking van haar schone,
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lichte ogen, terwijl de schitterende rode en witte bloemen daarbuiten, achter haar
rug, in zon en wind en als het ware met passie op hun slanke stengels tegen 't raampje
heen en weer stonden te wiegen en lange, blonde wateringen over de malse
neerbuigende korenaren streken, tot ver in het verschiet onder de stralend blauwe
hemel met de kleine, glinsterende, wattig-bolle wolkjes.
Toen moeder na een hele poos weer binnen kwam was hij nog maar steeds over
het onderwerp niet uitgepraat en ging hij er ook verder op door, terwijl moeder, die
opnieuw aan het tafeltje ging zitten, even een vluchtige blik wierp in de richting van
de binnendeur waarachter Florimond verstopt zat, als wilde zij hem zwijgend vragen:
- Nou, wat denkt ge 'r wel van? Heb ik u de waarheid niet gezegd?
Florimond voelde geen lust noch noodzakelijkheid meer om daar nog langer te
blijven afspieden. Hij was nu wel ten volle overtuigd dat er niets zou gebeuren en
een zacht gevoel van oneindige gerustheid stilde van lieverlede het zolang onstuimig
jagen van zijn hart. Hij snakte naar buiten nu, naar zon en vrije ruimte na het lang,
benauwde zitten in het duffe kamertje; en langzaam stond hij op en schoof voorzichtig
naar het kleine achterraampje toe.
Het stond op een kier, hij had het maar open te duwen. Het zoet geruis van de
korenhalmen in de luwe zomerwind stroomde hem als een zaligheid in het verhit
gezicht. Hij waagde een blik, zag geen mens. Niets dan de zacht ruisende oneindigheid
van de korenzee, waarin rode, paarse en blauwe bloemen schitterden. Hij schreed
over 't kozijn en was buiten.
Nog nooit had hem de wereld zo schoon en zo rijk toegeschenen. 't Was of er niets
dan vreugde en heerlijkheid en hoegenaamd geen lijden meer op aarde kon bestaan.
Alles was goed, en zacht, en vol verzoening. En zijn grote, hartstochtelijke liefde
voor Lena was geen kwelling meer, want de hartstocht was er tijdelijk uit verdwenen,
nu hij haar zo wijs en kalm naast haar minnaar had zien zitten. 't Was eigenaardig:
hij voelde zich bijna niet meer op haar verliefd. Indien Oscar haar gezoend had,
indien hij dat vanuit zijn
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schuilplaats folterend had bijgewoond, dan was hij wellicht in ontembare jaloezie
en zinnelijke hartstocht opgevlogen; maar zoals 't nu gegaan was, neen, hij had niets
geleden en hij leed ook nu niet meer: het leek wel of het eensklaps uit was met zijn
dolle liefde, het leek alsof zij niet in staat meer was hartstochtelijk zijn zinnen op te
wekken.
Langs verre omwegen, genietend van zijn gemoedsrust en van de heerlijk rustige
zondagnamiddag, dwalend en slenterend door het prachtig-rijke land, kwam hij met
de ondergaande zon op de grote boerderij terug. Reinilde zat er hem op te wachten
voor het avondmaal en samen gebruikten zij dit voor 't open venster in de zalige
sereniteit van 't stille avonduur.
Hun leven was toch schoon en rijk, zei hij, hier, als twee koningskinderen, op die
prachtige pachthoeve. En zij sprak hem niet tegen: ook zij voelde nu wel de grote
weelde van hun ruime onafhankelijkheid en voor het eerst had ze geen heimwee naar
het stille leven van haar ouders in het dorp, waar zij anders altijd heimelijk naar
snakte.
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IV
Zo ging de schone, lange zomer alweer heen en naderde nog eens de winter. Weldra
stonden de bomen rood en bruin en geel en de dorre bladeren bezaaiden langzaam
met hun rouwkleed van vergane weelde het malse, groene gras. 't Werd stil op de
hoeve na al het harde zwoegen van de drukke oogsttijd. De levenloze dingen schenen
te rusten, evenals de mensen. En in die grote rust glansde de schone boerderij, als in
bespiegeling, haar laatste luister uit. Zo rijk en kalm lag ze daar nu te schitteren in
de zoete, warme stralen van de najaarszon. Soms leken de gele muren een en al goud;
en de groene luikjes en kozijnen waren als overgebleven toverkleuren van de vroege
lente. De kippen en de duiven glansden in die zachte uitstraling van licht; de honden
hadden reeds hun winterhaar en de poezen hun dikdonzige vacht; en als de pa-o, die
nog niet verveerd had, boven op het dak de weeldewaaier van zijn staart uitspreidde,
was het als een schitterende, grote herfstbloem, strak-stralend tegen blauwe hemel,
in de gouden zon. Er lag een onuitsprekelijke vrede over alles. 't Was of de ganse
wereld niets meer deed dan glansrijk mijmeren en dromen.
Alleen de avonden, de stille, met de dag vroeger invallende avonden, werden
melancholisch. Dan voelde men de eenzaamheid sluipen en knellen. Dan wist men
soms niet goed meer wat te doen: of men nog even licht zou aansteken, dan wel maar
liefst dadelijk naar bed gaan, vóór het reeds helemaal nacht was. En in dat onbestemde
kwam stilaan weer bij broer en zuster de strijd en 't onbevredigde verlangen op: bij
hem de steeds knagende strijd tussen zijn eerzucht van rijke boer en zijn liefde voor
Lena; en bij háár het verlangen, het nooit gans overwonnen of bedwongen smachten
naar het heerlijk, gemakkelijk leven zonder zorgen noch be-
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slommeringen, zoals zij zich voorstelde dat haar vader en haar moeder het in de
zalige rust van het dorpsrentenieren illusievol mochten genieten.
Nog steeds, evenals vroeger, jubelden, telkens als Reinilde hen kwam bezoeken,
de beide oudjes - vooral Meerken - over hun heerlijk, rustig leventje in 't dorp; en
zij zouden waarlijk niets meer te wensen hebben op de wereld - dat herhaalde Meerken
bij iedere gelegenheid - als er niet af en toe iets was geweest, dat toch wel enige
schaduw over hun geluk kwam werpen.
Hun gezondheid! Vooral die van Boerke!
Hij werd oud, zeiden de mensen; en dat was ook niet tegen te spreken: hij wás
immers oud; maar tot nog toe had hij zich flink gehouden, terwijl nu, sinds enige
tijd, de krachten opvallend aan 't inzakken waren. Speciaal met zijn ogen kreeg hij
last. Zolang hij binnenshuis bleef ging het nog, maar nauwelijks was hij uit de deur
of daar begonnen, ook als er niet het minste tochtje wind was, ook in de schoonste,
zachtste, warmste dagen, zijn ogen te wateren, te wateren, alsof hij tranen met tuiten
schreide. Het benevelde zijn blik, hij kon er niet meer van zien, hij stond daar even
voor zijn deur, met de ene hand steunend op zijn krukkestokje, met de andere wrijvend
aan zijn griezelige ogen en meteen zuchtend en kreunend en hijgend, alsof hij door
een scherpe oostenwind de adem afgesneden werd.
- Ha, boas, ge stoat doar al were te schriemen! Hèt-e gien leute mier dan in ou
leven! gekscheerde dan de smid van naast zijn deur, toen hij hem daar zo stakkerig
zag sukkelen. En met een dikke lach van fors-gezonde vent, riep hij hem in 't zwoegen
van de blaasbalg en in 't vonkenspetteren van de smidse toe:
- Ge moet mier dzjenuiver drijnken. Trekteert ons ne kier mee ne kilo1, ge zil sebiet
genezen zijn!
- De lucht es hier te stirk veur mij, antwoordde Boerke, de bedelvraag ontwijkend.
Van lieverlede had Boerke een hekel gekregen aan die grote

1

Een potfles van een liter.
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kerel met zijn zwart gezicht en wit-lachende tanden, die altijd om jenever schooide
en als het maar enigszins mogelijk was trachtte hij uit zijn huis te komen, zonder
door hem gezien te zijn. Een andere reden waarom hij hem vermeed stond in verband
met Tibi. 't Was eigenaardig, maar Tibi, die ook al sinds zijn gemakkelijk leven op
het dorp zienderogen aftakelde en oud werd, met dof wordende ogen en grijs wordende
snoet, was om zo te zeggen niet meer langs de smidse voorbij te krijgen. Zodra hij
buiten de deur zijn meester gevolgd had, bleef hij roerloos staan en loerde met
onrustig-wantrouwige ogen naar de smidse toe. En terwijl Boerke daar amechtig
hijgend aan zijn ogen stond te wrijven, was het geen zeldzaamheid als plotseling een
scherp en kort gejank van Tibi opging, terwijl de hond, met ingetrokken staart, haastig
weghinkte. Wat was er gebeurd? Boerke had niets gemerkt. Maar de hond zat zich
even verder met angst te krabben of te likken, of tolde als een gek om zijn as heen,
terwijl de smid en zijn knecht, half achter een zwarte muur of balk verscholen,
ondeugend en heimelijk stonden te kijken en te glimlachen.
- Tibi, kom hier! riep dan Boerke, wantrouwig opkijkend. En ook de smid trachtte
de hond vals naar zich toe te flemen, terwijl hij op een toon van gemaakte
meewarigheid zei:
- Da biestje lijdt aan rumaties; ge zoedt ne kier goed zijne rug en zijn peuten moete
wrijven mee 'n flasselke brandewijn. Wil ik er Guust in 't Huis van Commercie ientje
zenden hoalen?
Zo waren de dagelijkse plagerijen waaraan Boerke daar was blootgesteld en het
vergalde wel enigszins het genot van zijn rustig, gemakkelijk leven. Soms liet hij 't
er voor om buiten te komen en bleef maar liever thuis zitten, wat trouwens de volle
goedkeuring wegdroeg van Meerken, die vond dat het waarlijk niet de moeite was
als rentenier te leven, wanneer men zich dan nog buitenshuis moest gaan vermoeien.
Zij kwam beslist nooit buiten, ook niet in de schoonste, warmste dagen, behalve
tweemaal daags heen en weer naar de kerk; en telkens als Boerke nu nog sprak van
naar de verre boerderij te gaan, lachte zij hem vierkant uit en voorspelde hem dat hij
wel de een of andere keer onderweg zou blijven, of
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in een sloot dompelen, of op een of andere wijze een ongeval zou oplopen.
Boerke zei daar niets op, maar in zijn binnenste sloop dan een diepe, stille
weemoed, die hij slechts door zuchten en door kreunen uitte. Want hetgeen Meerken
voorspelde wás reeds gebeurd en Boerke voelde wel, dat het met de dag steeds erger
worden zou. Het wás zo: Boerke geraakte slechts meer ten koste van uiterste
inspanning tot aan de verre boerderij en reeds tweemaal was hij onderweg blijven
steken, uitgeput van krachten vóór hij zover kwam. Toen was hij telkens bij een boer
van zijn kennissen gaan zitten rusten en na een poosje pijnlijk weer naar huis
gesukkeld, zonder aan Meerken te durven bekennen dat hij de boerderij niet gezien
had.
En toch: hij verlangde zo innig om er weer te kunnen komen, want het was zo
nodig, meende hij, dat hij er kwam, vooral na wat hij er eens toevallig, tijdens een
van zijn laatste bezoeken, ontdekte, of, juister gezegd, bijna ontdekt had. Florimond
en Lena! Hij wist niets van die hele geschiedenis af, evenmin als Reinilde of iemand
anders op de boerderij er iets bepaalds van afwist; maar eens, tijdens de oogst, was
hij daar op een brandend hete zomerdag aangekomen en had er geen mens in huis
gevonden. De luiken waren dicht, de deur stond open en de kippen liepen in de
keuken over de vloer. - Iemand thuis? riep Boerke, even zittend om in de schemerige
koelte wat uit te blazen. Maar toen niemand zijn roep beantwoordde ging hij weldra
weer buiten en na even met zijn stokje Tibi afgestraft te hebben, die uit oude gewoonte
tegen de geweldige waakhonden te keer ging, strompelde hij naar de stallen toe, om
te zien of hij daar soms iemand vinden zou. En nauwelijks was hij binnen in de kleine
klaverschuur of daar kwam Lena eruit, met een korf konijneneten onder de arm, de
wangen blakend rood en de haren in verwarring, alsof zij ergens in een strijdgedrang
geweest was. Zij slaakte van schrik een kort gilletje toen zij Boerke zo plotseling
zag en instinctmatig wendde zich haar blik even om in het hok, waar Boerke eensklaps
Florimond ontwaarde, die ook al met een raar gezicht naar buiten kwam. Wat was
er gebeurd? Boerke kon niet zeggen dat hij
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iets verkeerds gezien had, doch wat had Florimond daar in dat hok wel uit te voeren,
terwijl die meid er ook juist toevallig was? Boerke zei niets en volgde Florimond
binnenshuis, waar ook al spoedig Reinilde verscheen, maar een argwaan was in hem
geslopen, die hem met geen rust meer liet. Hij herinnerde zich zijn eigen jeugd en
menig avontuurtje met de knappe dienstmeisjes van de grote boerderij; en dat was
op zichzelf niet zo erg als het maar niet 't prestige van de meester schaadde en vooral
als het maar niet verliep zoals het met Ivo en Lewie, zijn beide oudste zoons, gegaan
was. Daar was hij zo bang voor; zoiets zou de genadeknak van gans zijn leven zijn;
en sinds die dag hield hij niet op met bedekte, algemene waarschuwingen en
toespelingen, alsof een catastrofe ieder ogenblik te vrezen was. Alleen in
tegenwoordigheid van Meerken durfde hij er geen enkel woord over reppen. Eenmaal
was hij erover begonnen, maar zó scherp had Meerken hem terstond met spot en met
verwijten afgescheept, dat hij zich wel vast had voorgenomen bij haar geen troost
meer te gaan zoeken. Meerken verachtte de boerderij en alles wat ermee in verband
stond, zoals ze gans haar leven had gedaan; en zij wilde, nu minder dan ooit, nog
iets van al die zorgen en beslommeringen horen. Meerkens leven zat vast omsloten
in het nauwe kringetje, waarvan zij jaren lang gedroomd had en alles wat daarbuiten
nog gebeurde kon haar niets meer schelen.
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V
Dat kringetje, Meerkens kringetje, het heerlijk klein kringetje van haar gemakkelijk,
nietsdoende, krenterig dorpsrenteniersleven, was iets dat niet alleen zich nooit meer
verder uit kon breiden, maar dat fataal bestemd was om steeds nauwer in te krimpen,
tot het werd een soort van levens-ankylose die zich een of andere dag totaal
verstrammen en verstijven zou. En in zover was Meerken eigenlijk verder afgeleefd
en versleten dan Boerke, hoewel zij ettelijke jaren jonger was en er ook nog krachtiger
en frisser uitzag. Want al mocht ook Boerke soms onderweg blijven steken als hij
naar de grote boerderij heen kuierde, Meerken, die nooit verder liep dan van haar
huisje naar de kerk en terug, had soms de grootste moeite om die korte afstand af te
leggen. Zij was veel te zwaar geworden door het goede leven en 't kostte haar een
ongehoorde inspanning om het dorpsplein over te steken en de drie arduinen treden
van het hoger liggend kerkhof te beklimmen. Zij trok er zich als 't ware waggelend
overheen en in de koele schemering van de kerk had zij minuten nodig om weer op
adem te komen.
- Wa zoe da toch keunen zijn da'k zeu kurt van oassem worde! klaagde Meerken.
En daar zij ontzettend bang voor ziekte en ongelooflijk sterk aan 't zoete leventje
gehecht was, liet zij de dokter halen en ondervroeg hem met angstig gezicht.
- Ge zit te vele binnen, ge moet mier in de lucht komen, bromde de dokter
hoofdschuddend, met gefronste wenkbrauwen. - Ge moet oppassen, Meerken, ge
zoedt keunen 'n geroaktheid1 krijgen.

1

Beroerte.
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Meerken schrikte hevig. Haar ogen keken verwilderd en haar ganse lichaam beefde.
- Ha moar, menier den dokteur, 'k ben vele buiten; 'k zitte soms halve doagen in
mijn lochtijnksken! hijgde Meerken.
- Zitten! Zitten! knorde de dokter. - 't Es wandelen da ge moet doen.
- Wandelen! menier den dokteur, kreet Meerken, alsof haar 't ergste werd gevraagd.
- Wandelen! Die ander iefers van 't dorp 'n goan toch euk nie wandelen! Hèt-gij oeit
iefer Pluimsteert zien wandelen? Hèt-gij oeit d' iefers Pector zien wandelen? Die
meinschen goan noar de kirke gelijk ik, en doarmee uit!
De dokter liet een smalend lachje horen.
- Iefer Pluimsteert, zei hij, - hé nen hof gelijk 'n park van 'n kastiel zeu greut; en
den hof van d'iefers Pector 'n es al nie veel minder. Die meinschen 'n moeten van
ulder irve nie goan om bewegijnge te nemen en gezonde lucht in t' oasse-men. Moar
hier - en vol minachting keek de dokter in 't benauwde tuintje rond, - hier zit ge lijk
konijnen in 'n kot: hoe wilt g' hên da g' hier gezond keunt blijven!
Ten diepste gegriefd en verbolgen keek Meerken de brutale dokter aan. En haar
ergernis nam nog toe toen zij naar 't gezicht van Boerke keek, die, met schuchtere
hoofdknikjes, de dokter scheen gelijk te geven. Wat een belediging voor hun
renteniershuis en hun ganse dorpsrenteniersleven, dat Meerken zo voornaam en deftig
voelde! - O, menier den dokteur! O, menier den dokteur! herhaalde zij een paar
malen, geen andere woorden vindend om haar overweldigende blaam uit te drukken.
En zij wilde verder niets van hem meer weten; met stugge koppigheid liet zij hem
gaan en zó groot was haar verontwaardiging, dat zij niet eens door Poldientje het
‘flasselken’ liet halen, dat de dokter voor haar thuis zou klaarmaken.
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VI
Men moet zich aan iets hechten in het leven, maar liefde alleen maakt het leven niet
compleet; men moet ook kunnen haten. En Meerken, die dol was op haar
klein-krenterig renteniersbestaan, haatte nu de dokter, omdat hij er vanuit de hoogte
had op neergezien en er de essentie zelf had willen van veranderen. Zij deed voortaan
precies het tegenovergestelde van wat zij, volgens dokters raad, had moeten doen en
het gevolg daarvan was dat zij ziek werd, ernstig ziek, en te bed moest blijven liggen.
Zij liet een andere dokter komen, uit een naburig dorp en deze vroeg zij niet wat
zij zou moeten doen om te genezen, maar zelf zei zij hem met nadruk wat zij zich
getroosten wilde om tot beterschap te komen. Het was niet veel en leek feitelijk meer
op wat een sterk en gezond mens desnoods verdragen kon, dan op wat een oude en
versleten zieke zich mocht permitteren. Maar die nieuwe dokter was nog een jong
mens, pas in de streek gekomen en die zijn cliënteel had te maken; hij moest dus wel
in de eerste plaats zijn patiënten trachten tevreden te stellen; en, ofschoon met moeilijk
verholen tegenzin, stemde hij erin toe, dat Meerken jonge kippetjes en duifjes van
de boerderij liet komen, en dat zij ham en spek met eieren at en kortom alles deed
wat zij vooral had moeten laten. Want Meerken was er onwankelbaar vast van
overtuigd, dat zij alleen aan flauwten leed en dat sterke, zware voeding haar weer
op zou knappen. Maar Meerken werd niet sterker en verzwakte integendeel
voortdurend en de jonge, slappe dokter schudde zeer bedenkelijk het hoofd en
verheelde 't voor de overige huisgenoten niet, dat hij het met Meerken heel ernstig
begon in te zien.
Zij lag op de bovenverdieping en door de twee kleine raampjes van haar krenterig
rentenierskamertje had zij een uit-
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zicht op de dorpsplaats en op het kerkhof en de kerk. Vanuit haar bed, als zij wat
tegen kussens overeind kon zitten, zag zij de welbekende mensen op hun vaste uren
naar de kerk gaan: de drie juffrouwen Dufour, de twee juffrouwen Pector, de oude
schoolmeester met zijn stramme benen, de trotse juffrouw Pluimsteert als een pauw
in vol ornaat, de deftige notaris steeds gearmd met zijn vrouw als in bestendige
bruiloftsoptocht en al de nonnetjes uit het klooster, zedig ingetogen schuivend in een
rijtje langs de witte kerkmuur. Zij hoorde het gelui van de klokken en zelfs de
plechtige tonen van het orgel en de zware koorgezangen drongen vagelijk tot haar
door; en in haar impotentie genoot Meerken daar nog hartstochtelijk van ver in mee,
zuchtend en snakkend naar het ogenblik, dat zij dat alles weer in werkelijkheid zou
kunnen meeleven. Toen zweefde haar blik op de omgeving daarbuiten, op het mooie,
deftige huis van juffrouw Pluimsteert aan de overkant van de plaats, met de hoge
bomen van de tuin erachter, of op het statig nieuw gebouw van de juffers Pector, of
op het aardig huisje van de gepensioneerde onderwijzer; en voor het eerst sinds zij
in 't dorp was komen rentenieren, maakte zij in stilte vergelijkingen en vroeg zich
twijfelend af of haar leven wel zo mooi en zo volmaakt gelukkig was als zij zich dit
had voorgesteld; en in die twijfelvraag voelde zij even scherp wat er nog aan ontbrak
en een jaloezie om het verondersteld groter geluk van de anderen beet haar met
wrangheid in het hart. Dat was nog steeds de nawerking van de beledigende woorden
van haar eerste dokter. Die had de desem van de twijfel in haar ziel gelegd. Die had
haar eensklaps schril het onderscheid doen voelen tussen háár levenswijs en die van
de anderen. Die had haar laten voelen wat zij niet meer dacht te zijn en toch gebleven
was: een boerin, een vrouw van 't land, onherroepelijk misplaatst in de nieuwe
levenskring die ze zich uitgekozen had. En nu eerst besefte Meerken pijnlijk dat zij
eigenlijk nooit vertrouwelijke omgang had gehad met al die mensen tot welke zij
haar leven lang zich aangetrokken voelde: nooit was ze bij juffer Pluimsteert of bij
de juffers Dufour of Pector eens aan huis geweest, en nooit ook waren deze eens bij
haar gekomen; zij groetten elkander op straat of om en bij de kerk
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op een afstand en daar bleef het bij: Meerken had het nooit verder kunnen brengen
dan tot de omgang met Roozlie Vercoeteren, ook een gewezen boerin, en om het
viertal aan het geliefde kaarttafeltje te volmaken, had zij immers Poldientje, haar
boerse dienstmeid, ter hulp moeten vragen.
Dat alles werkte weemoedig en drukkend op Meerkens ziekelijke
gemoedsstemming. En als haar kinderen haar nu kwamen bezoeken klaagde zij,
klaagde zij bitter, dat zij veel te laat het leven dat ze zich steeds gewenst had, was
begonnen en maakte zij scherpe verwijten aan Boerke, omdat hij haar zoveel lange,
schone jaren tegen haar zin in de rompslomp van de grote boerderij gehouden had.
En Reinilde, als die bij haar alleen was, stookte zij op om toch vooral haar droevig
voorbeeld niet te volgen en wel bijtijds aan 't akelig boerenbedrijf vaarwel te zeggen,
zodat zij dan volop gelegenheid zou hebben met de deftige lui van 't dorp kennis te
maken en eindelijk het heerlijk leven te genieten, dat zij, Meerken, ternauwernood
van verre had mogen proeven.
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VII
Meerkens wangen, die zoveel lange jaren fris en mals en blozend waren als rijpe,
rode appelen, werden van lieverlede getrokken, geel en rimpelig en haar blauwe ogen
kregen een verstijfde, strak starende uitdrukking. Zij staarde ganse dagen door het
raampje naar het kerkhof en de kerk en soms maakten Meerkens lome benen pijnlijke
bewegingen, alsof zij op wou staan en gaan waar zij toch niet alleen meer komen
kon. Toen zuchtte zij en kreunde:
- O, 'k zoe toch zeu geirn nog 'n beetse leven! O, da 'k mijn leven toch mocht
herbeginnen!
Reinilde, die haar nu veel kwam opzoeken, en wel eens dagen achtereen bij haar
verbleef, trachtte haar op te beuren:
- Moar ge zil gij nog al lank blijven leven, moeder. Ge zil gij genezen en were
noar de kirke goan.
Doch de oude schudde 't hoofd en zuchtte:
- Te loate begonnen! Te loate begonnen. Maar eensklaps herleefde voor een
ogenblik haar dof-starende blik en wijzend naar het deftig huis van juffer Pluimsteert
aan de overkant:
- Reinilde... Reinilde... 'k zie ou dóár nog leven! As ik wist... as ik wist da mijn
dochter oeit in da scheun huis zoe weunen... 'k geleuve da 'k getreust zoe stirven.
Reinilde... as ge te goare blijft mee Florimond en nie 'n treiwt, ge keunt het doen.
Loater, as iefer Pluimsteert stirft, moet ge da scheun huis mee Florimond te goare
keupen. Zilt ge 't doen, Reinilde? Zilt ge 'r ne kier mee Florimond over spreken?
Reinilde beloofde, om de zieke gerust te stellen; en uren vervlogen, in vage, verre
illusies. En Reinilde, die wijs was en bezadigd, dacht niet aan 't veel te mooie huis
van de rijke juffer Pluimsteert, maar wel aan het klein-krenterig renteniershuisje
waar haar moeder zat te sterven, aan 't huisje en
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het leven dat ook háár illusie was, ver van de rompslomp en de drukte van de grote
boerderij en waar ook zij, evenals destijds Meerken, sinds lang haar hoop en haar
verwachting op gevestigd had.
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VIII
Meerken stierf in de eerste schone dagen van de lente. Oude mensen sterven veel
wanneer alles gaat herleven. 't Zijn als versleten bomen, die eindelijk niet meer
kunnen bloeien. De opstijgende levenssappen schijnen hen te verstikken. En de laatste
kracht die met hen wegsterft, kan slechts in de schoot der aarde weer herleven.
Het ruime kerkhof om de kerk, sinds eeuwen opgehoogd door al de lichamen van
de duizenden en duizenden die daar voor altijd kwamen rusten, opende eindelijk ook
zijn bruine schoot voor Meerken en de schone eiken kist met zilveren kruis zonk erin
neer, gezegend met wijwater en gebeden, door de drie pastoors in staatsiekleren,
terwijl de klokken op de toren plechtig luidden.
Het was een mooie, frisse dag vol licht en zon, met hoog en ijl in helderblauwe
hemel wegzeilende wolkjes; er hing reeds als een groenachtige vacht over de kruinen
van de oude linden, waarin ergens een lijster onvermoeid te zingen zat; en het was
ook een schone, indrukwekkende begrafenis, zoals Meerken zeker wel gewenst zou
hebben dat zij wezen zou. Er brandden talrijke en dikke waskaarsen rondom de
lijkbaar in de kerk en al de voornaamste ingezetenen van de gemeente woonden de
plechtigheid bij. De rijke juffer Pluimsteert was er, getooid in haar mooiste, deftigste
kleren, de drie juffers Dufour waren er en ook de beide juffers Pector; de oude
schoolmeester kwam steunend op zijn stokje met zijn stramme benen aangekuierd;
de notaris begeleidde zijn vrouw aan de arm als een bruidegom naar de kerk en de
zwarte nonnetjes uit 't klooster schoven met zedig neergeslagen ogen langs de witte
kerkmuur heen en doopten bij de ingang hun witte vingers in 't wijwatervat en maakten
vroom een kruisteken op borst en voorhoofd, terwijl de wierook op
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het altaar geurde en het orgel plechtig onder de schemerige gewelven dreunde.
Boerke schreide. Hij was geknakt van diepe droefheid. Hij stond nu zo alleen in
't leven: alleen met zijn kinderen die hij toch maar zelden zien zou en met de meid
Poldientje, die, hoe familiaar en hoe vertrouwd ook, toch maar een vreemde voor
hem was. Meerken had hem dikwijls veel geplaagd en hij had heel wat van haar
lastig en grillig humeur moeten verdragen, maar nu zij voor altijd was heengegaan,
vergaf hij alles en herdacht alleen nog maar het goede in haar gedurende zovele jaren,
en voelde haar verlaten plaats als een afgrijselijke leegte in zijn huis.
Reinilde bleef bij hem, de eerste dagen. Dat was toch nog een afleiding, iets eigens,
iets uit het verleden. En ook zijn twee gehuwde zonen kwamen met hun vrouwen en
hun kinderen, maar ook die waren half-vreemden geworden voor Boerke, hij had zo
weinig punten van aanraking en gemeenschappelijke belangen meer met hen, dat hij
soms zelf niet meer wist of hun bezoeken hem welkom, dan wel storend en hinderend
waren. Florimond was na de begrafenis in het geheel niet meer teruggekeerd en dat
verontrustte Boerke: hij dacht voortdurend aan het raar geval dat hij half onderschept
had met die jonge meid; en toen Reinilde weldra van oordeel was, dat het haar tijd
werd om nu verder weer de zorg van de boerderij op zich te nemen, poogde hij niet
langer haar bij zich te houden, wakkerde haar integendeel aan om maar zo spoedig
mogelijk te gaan, daar het werk zijn meester wilde zien, zei hij, en een boerderij
waarvan geen flinke vrouw het huiselijk beheer op zich nam, in minder dan geen tijd
met al de vreemde knechts en meiden tot een ruïneuze, ordeloze boel vervallen moest.
Het meisje vertrok op zondagavond, vier dagen na Meerkens begrafenis en Boerke
bleef met Poldientje in het krenterig renteniershuisje alleen.
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IX
Het leven van Boerke in zijn eenzaamheid deed nu denken aan de trage, doffe gang
van de oude klok, die in de hoek van zijn triestig-schemerige keuken-en-woonkamer
stond.
't Was opstaan, ontbijten, naar de kerk gaan; even slenteren, middageten, rusten;
weer slenteren en naar de kerk gaan; en dan het avondmaal en nog vóór de volle,
nachtelijke duisternis naar bed. 't Was elke dag steeds op dezelfde uren 't zelfde leven;
het was geregeld als de klok en op de klok, en 't had de grijze, doodse eentonigheid
van de dingen die niet meer kunnen veranderen.
Met Meerken was de weinige verrassing en afwisseling verdwenen die hun saai
bestaan nog ietwat opfleurde.
Meerken...! Boerke dacht veel aan haar en miste haar voortdurend. Wanneer hij
's ochtends en 's avonds naar de kerk ging, moest hij langs haar pas gedolven graf,
waarop een ijzeren kruis geplant was met haar naam en leeftijd, en telkens stond hij
even roerloos daar, als vóór een raadsel dat nog steeds niet was opgelost. Hij stond
daar, bevend en leunend op zijn krukkestokje, met watertranen in zijn griezelige
ogen en hij schudde vagelijk zijn oude hoofd, alsof hij toch maar niet begrijpen kon.
Kwam er toevallig iemand langs die hem goed kende en hem eventjes over de dode
sprak, zoals wel eens de oude schoolmeester deed, of de deftige notaris, die nu de
erfeniskwestie had te regelen, dan schrikte hij en keek verbouwereerd op, alsof hij
daar iets uitvoerde, dat niet betaamde. Hij schaamde zich en kreeg een vage kleur
over zijn oude wangen en hij strompelde met de vreemde mee, in beverige woorden
sprekend over Meerken en over 't leven en de dood in 't algemeen, en hoe toch
iedereen zijn beurt kreeg, en hoe men in 't onoverkomelijke moest berusten. En
Boerke berustte, aangezien het wel niet anders kon, maar als

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

1082
hij na de dienst weer buiten kwam, moest hij daar toch telkens ook nog even vóór
het kruisje toeven, en zijn hoofd schudden en staren, alsof er toch nog altijd iets was,
dat hij niet geheel begrepen had en dat de anderen hem met geen woorden van troost
of opbeuring konden verklaren.
Verder was zijn enige afwisseling 't bezoek van zijn kinderen. Of de komst van
zijn beide oudste, tegen zijn zin beneden hun stand getrouwde zonen, hem genoegen
deed of niet, had Boerke nog maar steeds niet kunnen zeggen. Hij vertrouwde ze niet
geheel. Hij verdacht er hen van nu zo dikwijls te komen, omdat zij recht hadden op
een deel van Meerkens erfenis en 't ergerde hem dat ze daar herhaaldelijk over
begonnen en zeurden dat de notaris zo langzaam met de boel opschoot. Erger nog
was Boerke ontstemd wanneer ze hun vrouwen meebrachten; die bleven toch helemaal
vreemden en haast vijanden voor hem: en voor zijn kleinkinderen voelde hij niets:
die hinderden hem met hun drukte en hun spelen; en als zij hem grootvader noemden
werd hij in zichzelf boos en kwamen al de grieven van 't verleden, tegen zijn zoons
weer bitter in hem op. Had hij 't gedurfd dan zou hij hun allen gezegd hebben: - Ach,
kom hier maar nooit meer terug; en zijn enige troost lag feitelijk in Reinilde, die hem
voortdurend trouw bezocht en zich van lieverlede daar als 't ware een eigen stukje
leven begon in te richten.
Zij kwam geregeld drie maal in de week en bleef er dikwijls overnachten. Zij
verving enigszins Meerken in 't beheer van het kleine huishouden en regeerde
zodoende ook ietwat over Poldientje. Dat ging best. Reinilde had tact om met
minderen om te gaan en wist steeds haar zin te krijgen door zachte volharding. Het
was heel eigenaardig hoe zij op tegenwerking reageerde. Nooit een hoog woord,
maar een steeds terugkomen op 't zelfde, een zachte drang, langs allerlei wegen en
omwegen, tot het eindelijk gebeurde. Haar zachte wil was als een stille kracht die in
haar bleef hangen, tijden lang latent en als 't ware vergeten, om dan eensklaps, op
het minst verwachte ogenblik, weer springlevend voor de dag te komen. Er was in
haar iets van een nonnetje, dat met ingetogen glimlach en aaiende hand reuzenmachten
temt.
Boerke zag haar gaarne komen; en 't werd hem spoedig een
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behoefte haar op vaste dagen weer te zien. Hij zat reeds in de vroege ochtend vóór
zijn raam te kijken als zij komen moest en zodra hij haar in de verte ontwaarde leefde
een grote, innige blijdschap in hem op. Hij drukte dat wel niet in woorden uit, maar
het beefde glanzend in zijn troebele ogen en het trilde in zijn rimpelige handen; hij
stond op en ging alvast de voordeur voor haar openen; en Tibi, die ook wist wat dat
betekende, herleefde even met hartstocht uit zijn versuffing weer op en liep haar
blaffend, met gestreken oortjes en van vreugde kwispelstaartend tegemoet.
Reinilde bracht het nieuws van de hofstede mee en dat was voor Boerke, die er
nu zo moeilijk nog heen geraakte, iets van buitengewoon groot gewicht. Eigenlijk
had het meisje haast nooit iets bijzonders te vertellen, maar het feit dat zij op zijn
diep belangstellende vraag - Hoe es 't ginter, op 't hof? - O, heul goed, voader, kon
antwoorden was reeds voor Boerke iets alsof hem wonderen werden meegedeeld.
Daarin lag dan ook alles besloten wat hij weten wilde en de verdere detailvragen en
antwoorden waren slechts dienstig om dat eerste geruststellende bericht, dat alles
steeds heel goed ging, verder te ontwikkelen.
Maar toen Boerke nu eenmaal wist hoe alles op de boerderij heel goed ging, was
zijn nieuwsgierigheid daarmee nog niet gepaaid, want hij wilde ook weten of er toch
niet iets was dat soms minder goed kon gaan en daarbij kwam hem dan telkens weer
die vervelende obsessie van Florimond met de jonge meid voor de geest en o zo
dikwijls lagen hem de woorden op de tong om er eens iets van te zeggen. Hij had
het echter nog niet durven wagen; hij voelde een vreemde angst om erover te
beginnen; maar eens, op een ochtend, dat Reinilde hem minder optimistisch leek in
haar toch nog geruststellend klinkende berichten, werd het hem te machtig en vroeg
hij haar, vlakaf:
- En Florimond? Hoe goat da nou mee hem? Es dat nog altijd lijk of 't zijn moet?
Het meisje kreeg een plotse kleur en bleef het antwoord even schuldig. Boerke
schrikte en keek haar angstig starend aan.
- Scheelt er iets mee hem! vroeg hij eindelijk.
- 'k 'n Weet 't niet; 'k 'n verstoa mij soms aan Florimond
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nie mier, antwoordde het meisje gedrukt. En zij deed aan haar vader een vreemd en
benauwend verhaal, hoe zij Florimond alweer eens midden in de nacht had horen
opstaan en de boerderij verlaten, om God weet waarheen te dwalen. 't Was reeds de
derde maal die zomer dat ze 't waarnam en hoe dikwijls gebeurde 't misschien niet
zonder dat ze 't merkte! Het maakte Reinilde zo vreselijk angstig; zij was om te
sterven van schrik 's nachts alleen op de hoeve en het mocht zo niet blijven duren of
ze zou er ziek van worden. Reinilde schreide, al haar lang verkropte angst loosde
zich in een plotselinge tranenvloed; zij wist geen raad meer van ellende.
- O, die sloeber, die leulijke sloeber! bromde Boerke sidderend van toorn. En hij
vertelde aan Reinilde de scène in het voederhok, die zulk een diepe, scherpe argwaan
in hem had gewekt.
Als bij toverslag hield Reinilde eensklaps op met schreien en roerloos van
verstarring keek zij haar oude vader aan.
- Wa zegt-e doar, voader! Wa zegt-e doar! herhaalde zij bevend. En plotseling
hard-heftig:
- O, as dà moest woar zijn 'k 'n bleve gien ure langer op d'hofstee mier!
Toen ging zij denken, verzinnen, prakkizeren en een aantal kleine gebeurtenisjes
en waarnemingen schakelden zich, als openbaringslichten, in haar geschokte geest
aan elkaar. Zou dát dus het geheim zijn van de plotselinge welstand waarin Lena's
moeder sinds een tijd scheen te verkeren! Zou het met geld zijn dat Lena van
Florimond kreeg, dat de moeder zich een zwijntje had gekocht? Zou het ook daarmee
zijn dat Lena tegenwoordig op zon- en feestdagen zo netjes gekleed liep voor een
meisje van haar zeer geringe stand? En zouden sommige rare zinspelingen van Roze,
de dikke Roze, die er soms zulke gekke dingen uit kon flappen, wellicht doelen op
de betrekkingen tussen Florimond en Lena, die zij op een of andere wijze onderschept
had? Reinilde had dat nooit goed begrepen en zich meer dan eens heimelijk geërgerd
aan die bedekte grappen welke de andere werklieden deden lachen, maar nu begreep
zij eensklaps alles: het was zo, het wás zo! Zij voelde 't plotseling met
allesoverweldigende zekerheid en
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't bracht haar zo totaal en zo verschrikkelijk van streek, dat zij opnieuw begon te
schreien en formeel verklaarde dat het haar niet mogelijk was onder die
omstandigheden naar de boerderij terug te keren. En toch, als zij erover nadacht
moest ze weer gaan twijfelen. Persoonlijk had zijzelf nooit iets verdachts gemerkt,
en Lena vrijde immers met Oscar en zou met hem trouwen en naar Amerika
vertrekken... Reinilde werd er radeloos onder, maar één ding stond vast: er was iets
niet in de haak en wat dat was moest en zou zij weten, en als het kwam te zijn wat
zij vermoedde, dan was het uit met haar en Florimond; zij toefde geen dag langer op
de hoeve en kwam bij haar vader op het dorp inwonen.
- Niet t' hoastig, jong, niet t' hoastig! suste Boerke hevig geschrokken en zijn
mededeling reeds betreurend. Maar zijn woorden hadden niets geen vat op Reinilde.
Zij was hevig geschokt maar onwankelbaar vastberaden; zij voelde zich ten diepste
gekwetst in haar eer en fatsoen en zij vertrok in het vaste besluit onmiddellijk een
uitlegging met Florimond te hebben.
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X
Hijgend en buiten adem van innerlijke opwinding kwam zij op de hoeve aan.
Florimond liep somber-slenterend met gefronste wenkbrauwen over het erf en zij
klampte hem dadelijk aan en vroeg hem dringend met haar in de kamer te komen,
daar zij hem iets mee te delen had dat geen uitstel duldde. Voor 't eerst in haar leven
zette Reinilde haar gewone zachtaardigheid gans opzij, haar lippen beefden en haar
wangen gloeiden, zij was eensklaps als een andere vrouw geworden. En op de man
af, zodra zij alleen waren, zonder de minste voorbereiding noch enige omweg, vroeg
ze hem met sidderende stem wat er van aan was, en of het waar was dat hij intieme
omgang met het werkmeisje had.
Het trof hem als een klap in 't aangezicht, zó ongeprepareerd, dat hij minuten lang
geen enkel antwoord kon vinden. Hij keek haar vals en nijdig aan, kreeg een hoge
kleur en werd bleek, loerde even schuins om naar de deur, als om te vluchten. Maar
zij liet hem niet los, zij herhaalde met uitvorsende hardnekkigheid haar vraag en
eindelijk moest hij wel iets antwoorden: een grijnslach kwam op zijn gezicht en hij
zei, om iets te zeggen:
- Onneuzele proat! Wie hét er ou dà wijs gemoakt?
- 't 'n Es dus gien woar! riposteerde zij dadelijk. - Goed. In da geval zillen we Lena
van morgen af doen thuis blijven om aan 't gebabbel 'n einde te stellen!
- Da ge dà verdome nie 'n zilt doen! viel hij dadelijk woedend dreigend uit.
- Zeu 't es dan tóch woar! kreet zij.
- Da zijn mijn affeirens! gilde hij, vuistenballend.
Zij werd ineens schijnbaar heel kalm. Zij slikte droog en drukte even de handen
op haar bonzend hart.
- Heul goed, heul goed, hijgde zij. - Elk zijn zoaken: ik de
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mijne en gij d' ouwe. Gij wilt hier mee da meissen konkelfoezen; heul goed, ge moet
da weten. Moar ik... ik 'n moe da nie verdroagen en ik 'n zàl da nie verdroagen. 't Ien
of 't ander: of ik hier wig, of zij hier wig. Treiwt ermee as ge wilt, doe lijk of Ivo en
Lewie gedoan hên; moar ik vroag hier mijn diel, ik 'n blijf hier niet en gij 'n zilt hier
euk nie blijven, want doarveuren 'n hèt-e gien geld genoeg en voader 'n zal d'r ou
woarachtig nie aan helpen, da weet-e gij euk wel, e-woar! Doar, 'k hè nou gezeid
wat da 'k te zeggen ha, bepeist er ou op, moar hoast ou, want, zeu woar of da 'k hier
stoa, 'k 'n zal die schande nie verdroagen, ik let op mijn respect en 'k wille mijn
gezichte nog in de weireld durven teugen!
Een tranencrisis greep haar plotseling weer aan en met de handen vóór haar ogen
vluchtte zij de kamer uit, hem radeloos alleen latend.
Hij duizelde ervan. 't Was alles zo bliksemsnel gegaan, dat hij haast niet besefte
wat er gebeurd was. Hoe wist ze? Hoe had ze 't ontdekt? Door wie had ze 't gehoord?
Hij raasde en vloekte in zichzelf van ergernis en woede; hij voelde zich gekneld langs
alle kanten, hij was om gek te worden.
Want gekneld en in het nauw gedreven zat hij, ook vanwege Lena en haar moeder.
Zo kon het niet blijven duren, had moeder gezegd. 't Moest een of ander zijn:
wegblijven of trouwen! Ja, op een avond dat hij daar weer in een vlaag van
waanzinnige hartstocht in het klein arbeidershuisje aangelopen kwam, had moeder
het grote woord uitgesproken: wegblijven of trouwen!
Zoals het nu ging kon het niet anders dan slecht eindigen, meende de moeder. Zij
beweerde dat er reeds in de buurt over gefluisterd werd; zij hield vol dat die malle
Dikke Roze er iets van af moest weten en bij de buren had gebabbeld. Zij voelde
zich in haar huisje bespied en twijfelde er geen ogenblik aan, dat ook Florimond
bespied werd. Oscar had reeds argwaan, daar was ze zeker van, anders zou hij niet
zo hebben aangedrongen om te trouwen en met Lena naar Amerika te trekken. Nog
maar pas was hij weer met een brief van zijn broer aangekomen, die er niets van
begreep waarom Oscar zijn huwelijk en zijn vertrek naar het heerlijk Amerika
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zo lang uitstelde. En ook met Lena wist moeder geen raad meer. Lena hield meer
van Oscar dan van hem en als zij er toch toe besloot om Florimond te huwen, dan
zou het enkel zijn terwille van de grote, materiële voordelen, die aan zulk een huwelijk
verbonden waren, bekende moeder onomwonden; maar ook voor Lena moest er
dringend een decisie komen, want Oscar zou met of zonder haar toch spoedig aan
de oproep van zijn broer gevolg geven en moeder geloofde niet dat ze Lena zou
kunnen tegenhouden als het er eenmaal op aankwam definitief ja of neen te zeggen.
Florimond moest zich dus alleszins haasten. Elke dag, ieder uur kon hem voor een
onafwendbaar volbracht feit stellen.
Het waren, voor de jonge boer, dagen en nachten van folterende tweestrijd. De
oogsttijd naderde, de velden prijkten in hun schoonste rijkdom en van de ochtend
tot de avond dwaalde Florimond in sombere eenzaamheid door al die overvloed,
vechtend in zichzelf met al zijn tegenstrijdige gevoelens. Somtijds, wanneer hij zo
vóór een weeldeveld stond, vóór een van die schone, uitgestrekte rogge- of
tarwe-akkers, waarvan de neerbuigende halmen tot in de verte blond deinden en
golfden onder de stralende zon; of wanneer hij aan de rand kwam van zijn grote
vlasaard, gans bezaaid met blauwe bloemensterretjes, alsof het licht-azuren spatjes
uit de hemel waren; of als hij in bespiegeling te kijken stond naar zijn malse
klavervelden, gans roze van miljoenen rechtopstaande roze trosjes die naar honig
geurden en waarop hele zwermen gonzende bijen zaten te azen en waarover
schitterende gele, bruine, blauwe en witte vlinders zweefden; wanneer hij verder in
de wei zijn vee zag grazen en zijn paarden huppelen, en met één woord die ganse
schone, rijke doening van zijn grote boerderij als één beeld van voorspoed en van
weelde in zich opnam, dan was soms plotseling zijn vast besluit genomen: hij schudde
zijn hoofd en wierp de hersenschimmen ver van zich af; hij holde naar huis toe en
had de woorden op de lippen om aan Reinilde te zeggen dat hij was gek geweest,
maar zijn verstand teruggekregen had en dat hij er geen ogenblik aan dacht om iets
zó onzinnigs als een huwelijk met Lena aan te gaan. Doch nauwelijks was dit besluit
als onwederroepelijk vast genomen, of het scheen wel
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alsof alles wat hem daar zo innig boeide en bekoorde eensklaps geen de minste
waarde of betekenis meer had. Iets dofs kwam over 't schone land, het koren wiegde
niet wellustig deinend, als een zee van weelde, naar de einder meer, de bloemen
verloren hun fleur en hun geur, de malse aarde leek doods en de schone hoeve stond
daar eenzaam in haar triestige verlatenheid. Lena was weg, ver weg met Oscar naar
Amerika; en 't was alsof zij al het mooie van het ganse leven daar met zich had
meegenomen. Dan snikte 't in hem op van zware droefheid en zijn onwankelbaar
besluit verijlde als rook in het niets, en nogmaals stond hij radeloos en gefolterd,
totaal onbekwaam om definitief ja dan neen te zeggen. Het waren gedrukte, sombere
dagen op de hoeve. De rijke zomerzon straalde van de ochtend tot de avond in de
blauwde hemel, maar de sombere gedruktheid zat in het gemoed van de mensen en
lag voelbaar over alles heen. De gezichten van meesters en bedienden stonden strak
en er heerste soms een kwellend en benauwend lang stilzwijgen. Het was alsof allen
wisten wat er broeide, maar of niemand zijn gewaarwordingen durfde uiten. Florimond
sprak absoluut geen enkel overbodig woord met wie ook en Reinilde scheen zo diep
in haar dagelijkse taak geabsorbeerd, dat ze geen tijd had om daarbuiten iets te
merken. Wat gaat er toch om? vroegen soms angstig de werklui aan elkaar. Maar
niemand wist of durfde ook maar een enigszins ophelderend antwoord te geven; en
alleen Roze, die gekke Dikke Roze, die te levendig van aard was om lang haar
gedachten en gevoelens onder zich te houden, flapte er nog af en toe soms rare dingen
uit, wanneer de meesters er niet bij waren en zij ergens veilig op de akker met de
andere arbeiders haar rustuurtje genoot.
't Was in de hooitijd, zij zaten allen samen, bij hun ‘vierboterham’ in de schaduw
van een elskant vóór het afgemaaide grasveld en Roze haalde met een ondeugende
glimlach een vuil pak kaarten uit haar zak, schudde die door elkaar en begon ze op
het korte gras te leggen.
- 'k 'n Verstoa mij aan de weireld nie mier, grappigde zij, met olijk-schuinse blik
naar Lena en naar Oscar. - Kijk ne kier! Kijk ne kier! Hèt-e nog oeit zeu iets gezien!
- Wat es 't Roze, wat es 't? omringden haar de anderen met
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gretigheid.
- Wat dat 't es! Wilt-e 't gulder mij zeggen? 'k Zeg ulder dat 'k er mij nie mier aan
'n verstoa! De weireld stoat op zijne kop! verzekerde Roze. - Kijk ne kier! Kijk ne
kier! Herten Hiere, Herten Vreiwe, en al die tienen achter mallekoar, wie kan doar
nou nog wijs uit worden! Al die tienen: geld, geld, en nog geld! En dan die twie
oazen, en dan nog 'n tiene, en dan weer 'n oas, en eindelijk Kloavere Vreiwe; Herten
Zot en Kloavere Zot vlak achter mallekoar!
- O, toe, Roze, zeg het ons, wa es 't? wa es 't? gretigde het kleine, donkere
Roomnietje van Daele met haar levenslustig stralende ogen. Zij rekte haar aardig
kopje over Rozes gore schouder uit en haar frisse, halfopen lippen waren vochtig
van graagte.
- O, gij! zei Roze, met gemaakte geringschatting, - gij zoedt de centen wel
meepakken, hè?
- Joajik, zilde, da 'k moar de keur 'n hoa! jubelde 't meisje.
- En ik dan! echode de oude Sefrien.
- Ouwe bukken 'n tellen nie mier mee; 't es over jonk goedje dat 't hier goat!
snibbigde Roze.
Zij moesten allen even schaterlachen, maar slechts een ogenblikje. Zij wilden
weten, wéten en Roomnietje drong opgewonden aan:
- Toe, Roze, toe, Roze, wa stoat er nog mier in de koarten?
- 't Es de strijd tusschen geld en liefde, verklaarde grappigplechtig Roze. - En 't
wonderboarste van al es dat 't geld zal overwinnen, moar dat de liefde euk zal
overwinnen; en dat de liefde deur 't geld t' overwinnen euk were d' overwinninge
van 't geld veur gevolg zal hên.
- Och, Roze, ge zij zot! kreunde Roomnietje wanhopig omdat zij de ingewikkelde
redenering van Roze niet volgen kon.
- 't Zijn de koarten die zot zijn, zeg ik ou! riep Roze. - De koarten en de meinschen!
Kom, Sefrien, gee mij ne snuif en loat ons van wa anders klappen.
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XI
Het deed er weinig toe, waarover nu al werd ‘geklapt’ of niet geklapt; dát wat iedereen
als een gewichtige gebeurtenis voelde naderen, beheerste de gedachten. Het was niet
meer nodig erover te praten, het hing als 't ware alom in de lucht en toen eensklaps
het gerucht liep, dat Lena nu heel gauw met Oscar zou trouwen en naar Amerika
vertrekken, loosden de mensen een zucht van verlichting, als waren zij aan een groot,
heimelijk dreigend gevaar ontsnapt. Er werd heel weinig drukte van gemaakt, in
tegenstelling met wat onder gewone omstandigheden zou gebeurd zijn. De overige
arbeiders wensten vluchtigjes en stil Oscar en Lena proficiat en praatten algauw over
andere dingen; maar met de grootste spanning speurden zij naar Florimond en trachtten
op zijn stug en ondoorgrondelijk gezicht de weerslag van zijn gewaarwordingen te
ontdekken.
Vruchteloze moeite. Als een sfinx liep Florimond heen en weer en door geen enkel
woord of gebaar verried hij wat er in hem omging. Hij had een laatste onderhoud
gehad met Lena's moeder en was tot geen besluit kunnen komen. Het leek wel of hij
zelf in 't geheel niet meer wist wat hij wenste. Hij liet zich gaan, hij liet de dingen
gaan, er was een fatalisme over hem gekomen: hij bleef latent en willoos tegenover
de gebeurtenissen. En hij scheen ook niet meer te lijden, hij leefde en werkte
machinaal, verdiept in zijn gewone bezigheden, die zich geleidelijk en monotoon
ontwikkelden. Hij leek ineens heel kalm en wijs geworden en Reinilde, die hem met
scherpe nauwgezetheid gadesloeg, bekwam maar niet van haar verbazing.
Oscar en Lena hingen reeds in ‘'t kasken’ buiten aan de muur van het gemeentehuis
en eenieder wist in 't dorp en op de hoeve, dat hun plaatsen alvast waren besproken
op de
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boot, waarmee zij dadelijk na hun huwelijk zouden vertrekken. En op een prachtige
juli-ochtend had de huwelijksplechtigheid plaats, en dat ging weer alles zo gewoon,
zonder de minste pret noch feestviering, alsof 't de vreemdste mensen van de wereld
gold. Zij kwamen 's middags nog even op 't gehucht om van moeder afscheid te
nemen; maar Florimond zag ze niet eens meer; hij hoorde 't pas toen ze reeds weer
vertrokken waren; en 't enige wat men op de grote hoeve van de bruiloft merkte, was
de terugkomst van de knecht en de meid, die als trouwvaarke en trouwmoerke hadden
gefungeerd, beiden schromelijk beschonken, brallend en zwenkend langs de wegen,
struikelend en neerploffend in 't koren en zulk een hels kabaal verwekkend, dat de
boeren uit de omtrek spottend en lachend aan hun hofgat kwamen kijken. En
Florimond, die al die dagen schijnbaar onbewogen alles over zijn kant had laten
gaan, ontvlamde onverwachts bij dat schandaal in plotselinge woede: hij stoof razend
op de beide lawaaimakers af en ontsloeg ze onverbiddelijk, op staande voet, uit zijn
dienst.
- O, boas, ge 'n meugt da niet doen; 't es nen bezonderen dag! poogde Dikke Roze
hem te sussen. Maar het bekwam haar slecht; woedend keerde hij zich tot haar; en,
met bijtende woorden:
- Wie es er hier boas, Roze, ik of gij?
- Ha gij, boas, gij, natuurlijk! antwoordde Roze, hevig geschrikt.
- 'k 'n Wille moar zeggen,... dreigde hij met fonkelende ogen, - as 't ou hier nie
aan 'n stoat da g' euk keunt goan!
Zonder een woord droop Roze af en ook al de andere werklui die de scène
bijwoonden, hielden zich doodstil.
Het was slechts uiterlijke schijn, die kalmte van de baas. Het kookte in zijn
binnenste, razend, dat voelden zij nu allen wel.
De volgende ochtend toen Florimond, na een nacht van slapeloze woeling, in de
vroegte buiten kwam, trof hem een vreemd verschijnsel.
In de hoge pereboom, vlak vóór de schuur, hing een aangeklede levensgrote pop,
die een vrouw voorstelde.
Florimond werd bleek van woede. Zijn geheim was dus wel-
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bekend en iemand had hem 's nachts de hoon bezorgd die, volgens landelijk gebruik,
een afgewezen minnaar toekomt. Hij had een vlug gebaar om het ding weg te rukken
en ergens te verstoppen, maar de knechts liepen reeds in en uit de stallen heen en
weer; die hadden het dus ook alvast gezien of zouden 't zien, en Florimond beet op
zijn lippen en hield zich flink:
- Kijk ne kier! riep hij tot Sefrien, - z' hên mij van den nacht 'n wijf gebrocht. Kom,
Sefrien, help mij 'n beetsen, da 'k z' in mijn oarms kan pakken!
Hij grijnslachte overdreven hard en met behulp van de oude knecht, die zijn
verontwaardiging over de zijn meester aangedane hoon in dreigend gebrom meende
te moeten uiten, haalde hij het gedrocht uit de boom. Middelerwijl waren ook de
andere knechts en meiden op het erf verschenen en allen hielden zich even roerloos
op een afstand, angstig zich afvragend wat er nu gebeuren ging. Maar groot was hun
verbazing toen zij Florimond de pop tussen zijn armen zagen nemen, en doen of hij
die aaide en kuste, en aardige woordjes tot haar sprak, alsof het werkelijk een beminde
vrouw was. Zij lachten, zij schaterden, zij waren helemaal opgelucht, dat het geduchte
waagstuk zo in 't grappige verliep; en Reinilde, die half aangekleed op het joelend
geluid uit haar slaapkamer kwam en op de buitendrempel verscheen, vroeg met
ontstelde stem wat er in godsnaam toch gebeurde en bleef als van schrik aan de grond
genageld toen zij haar broer zo gek met het gedrocht zag omspringen.
- Moar, Florimond, wat ès dat? Wa doe-je gij doar toch! gilde zij.
- Mijn wijf,... mijn wijveken, die ze mij van den nacht thuis gebrocht hên!
antwoordde Florimond met overdreven zelfbespotting. - Kijk ne kier hoe scheune
da z' es! En geirne da 'k heur zie! Kom, 'k goa heur 'n totse geven, en nog ientsjen,
en nóg ientsjen.
De werklui gierden het uit van de pret en 't hele hof was er in rep en roer van. De
kippen vluchtten verwilderd kakelend door elkaar en de grote waakhonden raasden;
maar Reinilde stond op de drempel met een kleur als vuur en tranen van schaamte
in haar ogen; en zij riep, om de beurt smekend en
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dreigend:
- Moar, Florimond, zij-je toch nie beschoamd! Let toch op ou respect, woar da al
ons volk doar bij stoat!
Met agressieve haat keek hij zijn zuster even roerloos aan. Zijn ogen blonken
eensklaps woedend en 't was of hij haar een belediging naar 't hoofd ging slingeren.
Gejoel en lach verstomden op de gezichten van de arbeiders.
- O, riep hij eindelijk met bittere spot in de stem. - O! zieje gij ou scheunzuster
nie geirne! Euk al goed! G' hèt gij hier tóch alles te zeggen. Neem, B'ron, de bezinne
es kwoad op ou nieuwe miesteresse! Eet ze moar op!
En onder het eensklaps weer opbulderend gelach van al de arbeiders, gooide hij
de strooien pop aan een van de formidabele waakhonden, die er met een woest geknor
op toesprong en het ding aan flarden scheurde.
Reinilde sloeg beide handen vóór haar aangezicht en vluchtte snikkend in de
keuken.
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Derde deel
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I
De schone zomer was nog eens voorbij, het goud vertaande in de ijler wordende
kruinen van de bomen en over de verten ging een stille blauwheid hangen, als een
sluier van komende rust.
Het waren glanzend-zachte dagen, waardoor zich toch een waas van weemoed
weefde. Het was alles zo rijk en mild geweest alom gedurende die lange maanden
en nu zou alles weer in zijn winterslaap wegdoezelen, tot de volgende lenteontwaking.
De grote, mooie hoeve stond onder die laatste najaarspracht te schitteren in de
lauwe zon. De middaguren bovenal waren verrukkelijk. Dan speelden zon en schaduw
door de gebronsde kruinen over de groene luiken en de gele muren; dan gloeide 't
goud van de dorre wingerdbladen op het vlammend rood van de dakpannen; en de
laatste bloemen in het smalle randje langs de gevel stengelden en rankten in hun
tengere ijlheid op: gele en paarse asters met nog levendigsterk groen en hier en daar
ook een vernepen stokroos, fel van kleur, maar die geen enkel blaadje meer bezat.
Die grote, weelderige rust van de natuur, na al het milde baren van de lange zomer,
scheen zich ook weer, als ieder jaar, aan de mensen en de dieren mee te delen. De
honden rekten zich lui op hun voorpoten uit en maakten weinig of geen kabaal meer,
wanneer vreemden op de hoeve kwamen; de poezen lagen halve dagen lang te slapen
op 't plankier of op de vensterrichels; de kippen krabden ‘polken’ in de grond, waarin
ze zich dan wellustig neervlijden en 't zand alom over hun veren deden stuiven; en
alweer ook stond de pa-o roerloos boven op het dak te glanzen als een heraut van
schoonheid in de stralende zon. De veldarbeiders hadden het niet druk meer. Hun
bewegingen schenen lomer en langza-
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mer geworden. Men zag de knechten rustig op hun kar gezeten naar de akker rijden;
en de meiden liepen met een korf of emmer in en uit de schuur of stallen, zonder
zich te haasten. Gezang, gelach weerklonken zelden meer en de gezichten hadden
iets ernstigs en af en toe bijna iets stroefs gekregen. Zelfs Dikke Roze, die er anders
graag genoeg de pret en de levendigheid in hield, was stil geworden en kwam slechts
zelden meer met haar dolle kaartleggerij voor de dag.
Dat stille, dat ietwat gedrukte, hing wel in de lucht en paste bij het jaargetijde,
maar men voelde het vooral aanwezig in 't gemoed van de meesters. Er was iets geen mens had precies kunnen zeggen wat - iets dat drukte en benauwde, en zwaar
scheen van vage, toekomstige dreiging. Broeder en zuster schenen als vreemden, en
bijna als stille vijanden naast elkaar te leven. Tot woorden kwam het nooit, doch
men voelde een wederkerige ontevredenheid en mistroostigheid en het was duidelijk
dat geen van beiden daar het leven naar zijn zin had. Meer dan ooit liep Florimond
afgezonderd en in zichzelf teruggetrokken en Reinilde werd bleek en zag er slecht
uit: zij scheen stilaan, onder een heimelijk leed, te kwijnen in haar eenzaamheid.
Dikke Roze was over dat alles niet tevreden en schudde meer dan eens bedenkelijk
het hoofd.
- 'k Zeg ulder da 't nie 'n deugt en dat 't hier slecht zal eindigen, herhaalde zij
onheilspellend tot de andere arbeiders. En allen samen schoven zij soms ergens in
een hoekje, om over de toestand te praten.
Er waren vreemde geruchten in omloop. Er werd verteld dat Florimond en Reinilde
ook niet langer op de boerderij zouden blijven en dat zij reeds besloten hadden, bij
hun vader op het dorp te gaan rentenieren. Ja, 't gemakkelijk leven trok hen aan,
hoewel zij nog zo jong waren; en daar geen van beiden toch ooit trouwen zou, voor
wie moesten zij dan wel blijven werken en sjouwen?
Dikke Roze raakte opgewonden zodra zij daarover sprak; zij had dít gehoord en
zij had dàt gehoord; er waren reeds geheime onderhandelingen aangeknoopt; men
had vreemde heren gezien, op een marktdag bij Boerke, in het dorp; en er waren ook
vreemden rond de boerderij gekomen, ja, op
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een regenachtige dag, tegen de avond. Roze wist het van een buurvrouw die de
mannen had zien lopen; enfin, ge zoudt ervan horen: volgens Roze zou Kerstdag niet
voorbijgaan zonder grote, gróte veranderingen op de hoeve.
Zij zetten allen bezorgde en ernstige gezichten, zodra dat onderwerp ter sprake
kwam. En het kwam vaak en meer en meer ter sprake. Zij vreesden de toekomst, met
nieuwe, onbekende meesters. Nu wisten zij precies wat ze aan hen hadden: het goede
en het kwade. Zij kenden hen door en door en 't was ermee te leven zoals 't was.
Maar hoe met nieuwe, die zeker gans andere gebruiken, eisen en gewoonten zouden
invoeren? Zij werden soms chagrijnig onder het idee en Roze maakte zich boos en
zei dat het alles de schuld van de vrouwen was.
- De schuld van 't vreiwevolk! Hoe zeu! riepen al de anderen met verbazing uit.
Roze filosofeerde:
- Es onzen boas nou ne meins om allien op de weireld te leupen, zonder oeit ne
kier 'n scheun meisken tegen zijn onderveste te drukken!
- Lena! riep een lachstem.
- Joa, Lena, antwoordde Roze ernstig. - Hoa Lena gewild, hij zoe op zijn scheun
hof gebleve zijn; hij zoe meschien mee heur getreiwd zijn en we woaren amoal
tegoare gelukkig geweest.
Toen spraken zij over Lena, tot in 't oneindige.
Allen nu, wisten zij er alles van, tot in de kleinste bijzonderheden. Hoe dat zo had
uitgelekt, begreep geen mens, maar zij kenden de historie van de vijffrankstukken,
en die van Florimonds heimelijke bezoeken in het huisje van Lena's moeder, en die
van zijn nachtelijke zwerftochten door 't eenzaam veld.
- Hoe es 't toch meugelijk! Hoe es 't toch meugelijk! En zeuveel vreiwevolk op de
weireld zijn! gilde Roze het van verontwaardiging uit. - O! Da 'k ik nog jonk woare!
zei ze met dof-sidderende stem.
De mannen hadden ondeugende pret; de jonge meisjes giechelden. Maar Dikke
Roze meende 't in ernst; zij keerde zich verbolgen tot de jonge meisjes om en riep:
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- Ge zijt amoal dwoazekonten! Ge keunt zelve rijke zijn en ons gelukkig moaken en
ge 'n wilt verdeke niet! Vliegt er nondedomme noartoe van as g' hem ziet, pakt hem
in ulder oarms en geeft hem 'n vloage totten in zijn gezichte: ge 'n zilt hem noeit mier
kwijt geroaken!
- O, die zotte Roze! schaterden zij allen.
Toen spraken zij weer over Lena en Oscar; en Sefrien wist te vertellen, dat er een
brief uit Amerika van Oscar aangekomen was: een brief aan een van zijn
dorpsvrienden, waarin hij allerlei belangrijks over het verre land en zijn nieuw leven
aldaar mededeelde. Hij scheen het er zo bijzonder naar zijn zin te hebben, zo
buitengewoon goed van eten en drinken en niet te veel werk: slechts acht uren daags
en dan moest men zich nog niet eens haasten! Lena was al vijf kilo verstruist sinds
ze in Amerika was en beiden waren het erover eens, dat ze nooit, maar nooit meer
naar Belzeland zouden willen terugkeren, althans niet om er te blijven. Die brief was
zó buitengewoon interessant, dat Sefrien gevraagd had om hem eens mee te mogen
nemen naar de hoeve. Dat wilde Oscars vriend echter liever niet; - hij was bang dat
hij zou zoek geraken - maar hij had er zelf een paar eindjes voor hem uit
overgeschreven en Sefrien haalde een papiertje uit zijn binnenzak en vroeg wie het
wou voorlezen, daar hij zelf zo slecht geleerd was.
Roomnietje van Daele bood zich aan. Glimlachend ontvouwde zij het viezig velletje
en met een mooi, fris stemmetje las zij voor:
- Ja, ja, beminde vriend, gij zoudt aardig kijken als gij ons hier nu moest zien.
Sindts wij hier zitten is Lena al vijf kilo verstruischt en als 't niet en ware van hare
moeder die ginter in Belzeland achtergebleven is, zou zij nooit aan Belzeland niet
meer denken, zegt zij en er is ook geen kwestie van dat zij er nog ooit zou willen
wonen. Ik ook niet, zulle, nog veel min dan zij. Mijn broer hier zegt dat wij wel zot
zouden moeten zijn om ginter in armoede te gaan zitten, terwijl wij hier fortune
kunnen maken.
- Het is aardig dat er hier zooveel gesproken wordt over eenen oorlog, die misschien
door België zal komen. Wij hebben daar ook wel eens iets van gehoord als wij op
Boerke
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Biebuyck's vlasgaard lagen te wieden, maar het is toch aardig dat zij er hier nog veel
meer over klappen; en er zijn hier al menschen die mij gezegd hebben dat ik zeker
wel naar Belzeland terug zal gaan als er ginter oorlog uitbreekt. Dat ziet ge van hier,
beminde vriend, dat ik mij ginter in armoe en ellende den kop zal laten inslaan, als
ik hier met mijne vrouw in ruste en veiligheid kan zitten en in eenige jaren tijd eene
schoone fortune maken! Laat ze ginter maar vechten als 't zoo verre komt zooveel
of dat zij willen, maar wees maar zeker dat ik er mij hier niets van aan zal trekken.
Ik zou wel moeten zot zijn, is 't geen waar? Nu, zooverre zal het ook wel niet komen
en ik en wil ook niet zeggen dat ik nooit in Belzeland terug zal komen. Ik denk er
wel eens terug te komen, maar voor een korten tijd, als ik hier eene schoone fortune
zal gemaakt hebben!
Roomnietje zweeg. Zij vouwde glimlachend het briefje dicht en gaf het aan Sefrien
terug. Zij zaten daar allen een poosje stilzwijgend over na te denken. Wat er over
een komende oorlog stond geschreven, interesseerde hen geenszins. Dat was een
praatje, zoals men wel eens over 't einde van de wereld sprak, wat al zo dikwijls was
voorspeld, en toch nooit gebeurde. Maar in hun nederig lot van arme mensen, voor
wie de mooiste uitkomst in 't verschiet een oude dag zonder te veel ontbering was,
schemerden en schitterden de toverwoorden van Oscar als een ongekende weelde
van Beloofde Land; en meer dan een onder de ouderen voelde een soort heimwee,
dat de kans voor hem verkeken was, en in de ogen van de jongeren droomde starend
een verlangen, om er wellicht ook nog heen te gaan.
Het was een dag als goud zo schoon en stil, een van de laatste, heilig schone dagen
van het najaar. Zij zaten op schafttijd onder een oude pereboom, in welks half
ontbladerde kruin nog enkele óverrijpe vruchten hoog hingen te blozen en de gloed
van de langzaam naar het westen wegnijgende zon tintelde en speelde zachtjes op
de gele muur en op de groene luikjes van de mooie boerderij. De kippen en de eenden
schitterden als luxevogels in die luister en de pa-o wandelde groot en statig over 't
erf, als een voorname dame, met een lange sleep. De laatste bloemen, gele, rode en
mauve, stonden on-
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beweeglijk te schitteren langs de gevel.
Daar kwam de boer, met somber gezicht en gebogen hoofd van het land. Hij
schrikte haast toen hij het groepje werklui zag en nam een andere houding aan. Even
verscheen Reinilde op de drempel.
- Komt g' ouën vierboterham eten? vroeg zij met matte stem.
Florimond knikte, zonder een antwoord te geven. Hij klopte de aarde van zijn
klompen op de strobundel naast de deur en stapte loom binnen.
Zwijgend keken de arbeiders elkander even aan. Dikke Roze schudde haar hoofd
en rees overeind.
- Hij 'n ziet er nie noar uit om totses te krijgen van de meiskes; wa zegt-e gij, Roze?
vroeg glimlachend-fluisterend een van de mannen.
- Ik zegge... antwoordde Roze; en bleef even steken... - Ik zegge, dat de weireld
'n eigenoardige parochie es,... en dat 't mij nog ne kier spijt, da 'k nie mier jong 'n
ben! voegde zij er voor de laatste maal aan toe.
Zij stonden allen op en lachten flauwtjes en trokken loom weer naar de akker toe.
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II
Het wás zo! Het was, zoals Roze gehoord en gezeid en voorspeld had: Reinilde en
Florimond verlieten op hun beurt de schone hoeve, om bij 't oude Boerke in het dorp
te gaan rentenieren!
De mensen geloofden 't eerst niet; de mensen konden 't, wilden 't niet geloven;
maar het was zo, het wás zo: Reinilde zei het aan wie 't horen wilde en Florimond
sprak het niet tegen: ook hij, evenals zijn zuster, had genoeg van het sjouwerig
boerenbedrijf, en snakte naar stilte en rust, op 't dorp, bij vader. Reinilde was
zesendertig jaar oud en Florimond tweeëndertig; de mensen noemden 't een daad van
krankzinnigheid; maar 't was zo, zij hadden er genoeg van, de schone hoeve ging in
andere handen over.
Zij ging over in de handen van een groot, talrijk gezin, veel ongehuwde broers en
zusters onder elkaar, harde werkers, maar zonder veel vermogen. Keijsders, heetten
zij. Zij waren uit een naburig dorp. Zij kwamen met hun notaris op de boerderij, om
alles over te nemen en ook het oude Boerke, dat er in maanden niet meer geweest
was, werd met de sjees uit 't dorp gehaald. Het duurde dagen vóór ze 't helemaal met
elkander akkoord waren en nog meer dagen vooraleer alles om en weer verhuisd
was, maar eindelijk was de akte getekend en even vóór Kerstdag waren de Biebuijcks
weg en de Keijsders ‘over’ en op oudejaarsavond had de grote ‘over-haalfeeste’
plaats.
Zij zaten aan lange tafels in de ruime keuken en een groot houtvuur flakkerde
lustig in de brede haard. Boerke had de ereplaats, in zijn oude leunstoel, met de rug
naar 't vuur; rechts en links van hem zaten Reinilde en Florimond en zijn twee andere
zonen met hun vrouwen; en verder hadden al de Keijsders, negen in getal, plaats
genomen, terwijl aan een
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tweede, lange tafel, bij de achterwand, al de knechts en meiden van de grote hoeve
aanzaten.
Zij aten en dronken allen zoveel en zolang als zij wensten of konden, en een
uitbundige luidruchtigheid heerste. Die Keijsders leken flinke, vrolijke lui en een
van de zusjes was mooi, met blozende wangen en stralende ogen. Zij zat naast
Florimond en spande zich blijkbaar in om hem te behagen en te boeien. En Dikke
Roze, die dat van ver zag, en opgewonden was door drank en pret en eten, maakte
soms de gekste bewegingen en gebaren, lachte, knikte, schudde haar hoofd en sloeg
haar armen ten hemel, alsof zij overvol was van gevoelens en gewaarwordingen, die
zij maar niet met woorden kon uitdrukken. Dat duurde zo de hele maaltijd door, tot
dolle pret en opwinding van al de andere arbeiders; en toen de meesters eindelijk
opstonden om, vóór het donker werd, nog eens op het erf en in de stallen rond te
kuieren, nam zij plotseling haar besluit, stapte, in de luidruchtige warboel, op
Florimond af, nam hem apart in een hoek, terwijl de anderen naar buiten stapten en
vroeg hem, op de man af:
- O, boas, o, boas, woarom hè-je da toch gedoan!
- Florimond, die heel de middag stil en bleek en in zichzelf gekeerd aan tafel had
gezeten, keek de oude werkster stug en strak en met verbazing aan.
- Watte gedoan? vroeg hij eindelijk, als met weerzin, op matte toon.
- Van die scheune, scheune hofstee te verloaten! antwoordde Roze met een trilling
in de stem.
Hij schrikte haast van haar woorden en zijn ogen gingen als van angst wijdopen,
terwijl zijn bleke lippen beefden. Zij stonden alleen in de keuken, midden in de
wanorde van de schots en scheef verschoven stoelen rond de lege, slordige, lange
tafels. De kille grijsheid van het winteruur lag als een doodse kleur over de kleine
ruitjes en 't vuur werd roder in de haard, terwijl vage schaduwen onder de berookte
balken spookten en de stille hoeken van de ruime keuken reeds in duisternis
afstompten.
- Ge 'n meug het mij nie kwoalijk nemen, da 'k ou dat azeu vroage, voer de
ontroerde meid met hijgende stem voort, - moar 'k zoe toch zeuveel liever g'had hên
hadde gulder hier
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gebleven.
- 't 'n Gijng nie mier, mee Reinilde, antwoordde de jonge boer met stugge weerzin.
- Zal 't ginter, in 't durp, beter goan? vroeg zij.
- 'k 'n Weet het niet! antwoordde hij somber.
Plotseling greep ze familiaar zijn hand en keek hem aan, met tranen in haar ogen.
Zij had wat veel gedronken, zij was weemoedig gestemd en ontroerd en durfde meer
dan anders.
- G' hoadt hier moeten blijven, mee 'n firm, scheun meisken bij ou, fleemde zij.
Hij schrikte, ontweek haar blik.
- O! Hoadde toch mee mij gesproken, ge zoedt heur wel g'had hên! drong zij
vrijpostig aan.
- Wie? riep hij.
- Lena.
Hij duwde haar van zich af, en een snik verkropte in zijn keel.
- Zaagt g' heur zeu geirne? vroeg zij dringerig.
- Joajik! Joajik! Joajik! 'k Was er zot van! ontsnapte het hem dof. En hij zuchtte
zwaar en tranen kwamen in zijn ogen.
- O, hoadde toch mee mij gesproken! herhaalde zij.
- Zwijg! zei hij stug. - 't Es nou te loate.
- Te loate en nie te loate, meende zij; - d'r zijn nog al veel scheune meiskes op de
weireld. Da Keijsderken die nevens ou aan toafel zat...
- 'k 'n Moet er nie van weten! riep hij. - 'k 'n Kan da volk nie uitstoan, nou da z'
hier in mijn ploatse komen!
Zij zwegen; de gasten liepen langzaam langs de ramen en keken naar binnen.
- O, 'k weinsche da 'k iets veur ou kon doen! zei Roze hartstochtelijk, toen ze
voorbij waren.
Hij gaf geen antwoord. Somber schudde hij het hoofd en staarde in het vuur.
- 'k Zal d'r zot van worden! kreet hij eindelijk.
Zij vatte weer zijn hand en drukte die.
- As ik iets veur ou kan doen, gelijk watte, ge 'n moet moar spreken! zei ze. - As
ge nog ne kier 'n meiske geiren ziet, kom bij mij. 'k Zal moaken dat ge ze krijgt. 'k
Hè compassie

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

1105
mee ou, ging ze voort. - Ge zij zeu rijke en op 'n zekere maniere zij-je oarmer dan
den oarmsten van ou wirkvolk.
Hij rilde en zijn gezicht verkromp van lijden.
- 't Geld es ons ongeluk! Ons ongeluk! Ons ongeluk! herhaalde hij wanhopig.
Weer kwamen de gasten langzaam voorbij het venster. Boerke stapte voorop,
leunend op zijn stokje en gilde hoog, alsof hij ergens op de akker was. De Keijsders
volgden hem, omringden hem eerbiedig, gaven hem gelijk in alles wat hij zei. Reinilde
liep apart met een van de Keijsderkens en praatte vertrouwelijk met haar; en al de
anderen, meesters en werklui ondereen, volgden in bende, rokend en pratend, de
gezichten hoogrood, de schouders opgetrokken in de grijze kou, die mistig werd.
In een luidruchtige troep kwamen zij binnen en de ruime boerenkeuken werd
ineens bijna donker door hun opdringende menigte. Zij namen allen weer hun plaats
in aan de tafels en Roze gooide hout op 't vuur, terwijl de koffie werd gemalen en
de fles brandewijn met kleine glaasjes rondging. In 't laatste schemerlicht zaten zij
weldra in aparte groepjes kaart te spelen. Zij gilden hard en sloegen de bevuilde
kaarten als met mokerslagen op de tafel neer. De koffie geurde en de pijpen dampten.
De verhitte koppen glommen. Het jonge, mooie Keijsderken, dat aan de dis naast
Florimond gezeten had, kwam weer naar hem toe en poogde tevergeefs hem in de
algemene vrolijkheid te doen delen. Hij had hoofdpijn, zei hij, voelde zich niet heel
wel. Zij wilde ‘Hofman’ voor hem halen, maar ook daarvoor bedankte hij en bleef
maar liefst een poosje rustig naar de kaarters kijken.
Trouwens Reinilde staarde bezorgd naar buiten door de grijze raampjes en
oordeelde dat het tijd werd, met het oog op vader, om te vertrekken. Boerke
protesteerde. Hij amuseerde zich, hij zat daar goed en warm, zei hij, en wilde nog
een poosje blijven. Maar zij drong aan, stil en zeurig, zoals ze dat kon en kreeg dan
ook haar zin, gelijk het altijd gebeurde. De oudste zoon van de Keijsders, die hen
met de sjees in 't dorp terug zou brengen, ging alvast aanspannen.
De sjees kwam voor en Boerke werd er in gehesen. Niet zonder tegenstribbeling,
want Boerke was een beetje aangescho-
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ten en praatte nu van op de boerderij te blijven slapen. Toen dat vermetel plan echter
onvoorwaardelijk door Reinilde werd bestreden, liet hij zich optillen en dan begon
hij in de koude lucht te niezen, vijf, zesmaal na elkaar, zodat het hem benauwde.
- Zie je wel, klaagde Reinilde, - we zijn al veel te lank gebleven!
Maar Boerke protesteerde weer, met de uiterste heftigheid, en vroeg nog een laatste
borrel, om de kou te bestrijden, gilde hij.
Een van de jonge Keijsderkens vloog naar binnen om de fles te halen. En ondanks
alle tegenkanting van Reinilde, die haast op 't punt van schreien stond, schonk zij
lachend in en sloeg Boerke in één teug de drank naar binnen, griezelig morsend over
zijn kin en zijn mooie zwartlakense jas.
Toen reden zij onder luid gejubel van de achterblijvers weg. Florimond zat op de
voorbank naast de oudste zoon Keijsders, die mende. Het werd ineens zo akelig
doodstil in hem. Het prangde zo, van triestige verlatenheid, in 't grijze, kille
winteravonduur. Het drong hem als een prop de keel dicht en hij kreeg tranen in zijn
ogen. Wat had hij gedaan! Wat had hij gedaan! De droeve woorden van de oude
werkvrouw gonsden na in zijn mistroostig brein en hij kreeg de indruk of hij levend
naar een kerkhof werd vervoerd. Zijn mooie boerderij, ze was als 't ware van hem
weggestorven en heel de streek scheen hem in rouw waar hij voorbijreed. Al die zo
welbekende hoeven, al die intieme kleine huisjes, en iedere boom en ieder slootje,
het was iets van zijn eigen leven, dat hij voor altijd verliet en dat te treuren scheen
om zijn ontrouwheid. Hier en daar kwam in de schemering nog een mens van de
akker die groette; hier en daar klopte nog dof een late dorsvlegel in een schuur. En
het was alles zo bekend en het leek alles reeds zo ver, als voor eeuwig verdwenen
en versmolten in de grauwe mist, die langzaam van de kale takken druppelde.
Zij kwamen aan het dorp. Reeds van ver zagen zij enkele lichtjes flikkeren en er
klonk ergens gezang en muziek in de straat. 't Is waar: het was oudejaarsavond; zij
waren 't bijna reeds vergeten. Boerke babbelde en brabbelde aanhou-

Cyriel Buysse, Verzameld werk deel 2

1107
dend, achter in het rijtuig onder de kap en Keijsder zei tot Florimond dat er zeker
wel leute zou zijn vanavond in 't dorp en dat het wel aardig was om zijn nieuw leven
juist op zulk een avond te beginnen.
Florimond antwoordde vaag met een paar doffe woorden, maar voelde toch wel
iets van feestgezelligheid voor zijn eerste intrede. Hij had een beetje 't gevoel als van
een meneer die in het gure jaargetijde aan het triestig geworden landelijk leven
vaarwel zegt, om de meerdere beschaving en gemakken van het stadsleven te gaan
genieten.
Zij reden door de grote dorpsstraat. Veel winkels en herbergen waren verlicht en
er was leven en beweging. Wie weet? Misschien zou het toch nog meevallen! Keijsder
keek met begerige blikken rechts en links en slaakte even de verzuchting, dat hij
later toch ook, als alles goed ging, het gemakkelijk leven als dorpsrentenier hoopte
te kennen.
Zij kwamen op de plaats en hielden vóór het huisje stil. Poldientje, die hen reeds
van ver had horen komen, stond hen, met open deur, op de drempel af te wachten.
Zij wenste welkom en haalde 't smeulend pitje uit het kille gangetje, om Boerke bij
te lichten.
Met gekreun en gezucht en genies werd Boerke, nog steeds babbelend en pruttelend,
van onder de kap gehaald. Tibi kwam rochelend op waggelpoten aanzetten en
kwispelstaartte en kefte voor zijn meester.
- Ge moet binnen komen en nen dreupel pakken! riep Boerke tot Keijsder. Maar
Keijsder wou zijn paard niet alleen laten staan en bedankte. Boerke drong aan, maakte
zich boos, sloeg met zijn stokje op de stenen. Toen stemde Keijsder erin toe een
borrel aan de deur te drinken en Boerke speelde op zijn poot tot Poldientje, ondanks
het zuchten en 't verbod van Reinilde, er hem ook nog een inschonk.
Keijsder wenste goên avond en reed weg; en toen Boerke, tussen Florimond en
Reinilde, steunend en kuchend en pruttelend en niezend binnen was gestrompeld,
sloot Poldientje de deur.
Zij waren in hun renteniershuis. Zij hadden voortaan niets meer te doen dan in
volle rust van 't gemakkelijke leven te genieten.
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III
Voor Reinilde ging dat vanzelf. Zij had nooit anders gewenst, zij had er jaren lang
in stilte voor gewerkt, evenals Meerken er destijds haar ganse leven naar gesmacht
had en van de eerste dag was ze eraan gewend, alsof ze nooit anders geleefd had.
Net als Meerken ging ze tweemaal daags ter kerke; net als Meerken zag ze vol eerbied
en waardering op naar de rijke juffer Pluimsteert, naar de drie juffers Dufour, naar
de twee juffers Pector en nog anderen; net als Meerken bewonderde zij de deftige
voornaamheid van de dorpsnotaris met zijn vrouw. Ze was ook dadelijk lid geworden
van de Congregatie van het Heilig Hert; en dat bleek aldra een bron van onuitputtelijk
genot te zijn: de leden, allen ongehuwde, meestal rijpe maagden van
streng-onberispelijk gedrag, hadden geregelde bijeenkomsten in het klooster en de
kerk; zij gingen samen in processies en naar bedevaarten en kwamen ook wel, in
intieme omgang, bij elkaar aan huis, zodat Reinildes dagen vol waren, vol van
onverdeeld, compleet geluk. Met Florimond ging het, in den beginne, ook boven
verwachting goed. Hij genoot, op zijn manier, van 't nieuwe en ongewone in zijn
leven. Het waren grijze, koude winterdagen; het sneeuwde veel, en regende, en
modderde; het werd laat dag en heel vroeg avond en hij waardeerde 't wel dat hij
rustig en warm in zijn bed mocht blijven liggen, in plaats van onder kou en duisternis
op de grote boerderij te moeten rondploeteren. Hij ging natuurlijk ook tweemaal per
dag ter kerke en op processiedagen droeg hij een flambouw achter het Heilig
Sacrament - dat hoorde immers bij zijn renteniersbestaan - maar verder had hij
helemaal geen plichten te vervullen en hij kon zijn dag indelen zoals het hem beliefde,
zonder dat hij zichzelf of wie ook enige nalatigheid hoefde te verwijten.
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Een van zijn grootste genoegens was het lezen van zijn centenkrantje, elke ochtend
na 't ontbijt. Dat was een echte weelde en dát alleen zou hem, althans voorlopig, met
het nietsdoend renteniersleven verzoend hebben. Hij las het van 't begin tot 't eind,
met onverzwakte en soms spannende belangstelling. Hij werd er wereldwijs uit, hij
leerde dingen kennen waarvan de meeste boeren op het platteland zelfs in de verste
verte geen benul hadden. In hem ontwaakte een weetgierigheid naar allerlei en hij
kon reeds heel aardig meepraten, met de dokter, met de notaris, met de oude
schoolmeester, met de stoker en de brouwer, waar zij elkander in de herbergen
ontmoetten.
Ook de dorpsherbergen waren, als vanzelf spreekt, Florimonds dagelijkse uitkomst
en gewone toevluchtsoord. Hij ging er 's ochtends en 's avonds, zoals hij naar de kerk
ging. Dat kon niet anders; het behoorde bij zijn leven van dorps-rentenier. Een drinker
was hij nooit geweest, maar wel kreeg hij heel spoedig de gewoonte van drinken:
een gewoonte die van lieverlede een behoefte werd.
Het deed hem goed. Hij voelde zich sterker, flinker, helderder, als hij een paar
borreltjes gedronken had. Het leven werd hem lichter, vrolijker, zonder zwaarmoedige
tobberijen. Wanneer hij soms nog aan Lena dacht en aan 't verleden, dan nam hij een
borreltje en het verdriet verwazigde, smolt als 't ware uit hem weg. 't Verdriet, maar
niet het beeld van de mooie deerne. Integendeel. Zij kwam dan levender en sterker
vóór zijn geest; en hij was met haar in dromerijen en gedachten; zij zat als 't ware
naast hem, hij sprak met haar, zij was de zijne, geheel en gans alleen de zijne!
Dan kreeg zijn aangezicht een vreemde uitdrukking. Hij glimlachte in zichzelf en
staarde vóór zich uit, met verdwaalde blik. En de dorpelingen, die ook wel iets van
de geschiedenis met Lena afwisten, keken hem soms spottend aan en zeiden:
- Hè, Florimond, zit g' er al weer op te peizen!
Dan schrikte hij, eensklaps uit zijn betoverende droom ontwaakt. Hij schrikte en
kreeg een kleur en zijn wenkbrauwen fronsten zich, boos. Lena... ja, hij dacht nog
steeds aan Lena! Maar hoe wisten zij het en wat ging het hun aan?
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Hij voelde een vaag wantrouwen en een stille nijd verwrong zijn lippen. En hij stond
op en vertrok, geprikkeld en gekweld door iets dat diep in zijn hart gistte en woelde,
als een zaad van stormen die eens zouden losbarsten.
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IV
Gedurende de ganse winter ging hij geen enkele maal meer naar de grote hoeve.
Hij ontmoette iedere dinsdag de Keijsders en veel andere boeren, die vroeger zijn
buren waren, op de marktdag in het dorp, en bracht met hen enkele uren door en
hoorde al de nieuwtjes uit 't gehucht; maar hoe ze ook aandrongen om hem af en toe
in hun omgeving eens terug te zien, hij kon er maar niet toe besluiten. 't Was of hij
angst had om daar nu nog te komen.
Diezelfde angst, of afkeer, of wat was het ook, scheen hij te voelen om maar even
buiten de bebouwde kom van 't dorp te gaan. Hij liep soms tot de laatste huizen, als
onweerstaanbaar aangetrokken, daar waar de wijde velden begonnen; hij stond daar
even, peinzend kijkend, als 't ware klaar om nu eens verder door te gaan; maar nooit
gebeurde het; altijd, na enige ogenblikken weifeling, wendde hij zich om, en keerde
in het dorp terug.
Dat duurde zo de hele winter. Hij was door en door dorps-rentenier geworden en
hij genoot van 't gemakkelijk leven, zonder enig werk noch inspanning van welke
aard ook, evenals zijn zuster en zijn vader. Eerst toen de lente in aantocht was en
reeds de eerste vogels zongen, kwam er een vreemde onrust over hem. Er was iets
in de lucht dat trok en lokte, iets dat het hem onmogelijk maakte lang in 't duffe,
somber renteniershuisje te blijven zitten, iets dat in hem opwelde als lauwe walmen
van benauwing en hem naar buiten dreef, achter de huizen om, tot waar hij de wijdte
en de eenzaamheid van de velden zag.
Daar stond ginds ver de molen te draaien dichtbij zijn vroeger gehucht. Het was
alsof de grote wieke-armen hem met geweldige gebaren naar zich toe wenkten. Zou
hij toch maar
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eens gaan, al was 't slechts een kort eindje?... En hij ging, hij ging, hij kuierde
langzaam de velden in; en 't was of hij meteen herleefde.
't Was een van de eerste dagen van april, de schone wereld begon alweer groen
en blond te worden. De populierenkruinen droegen lichte pruiken, de hemel blauwde
heel diep, heel zuiver, met glanzend witte, bolle wolkjes en tussen 't heerlijk jonge
groen van de aarde zongen en kabbelden de snelle beekjes, blond-gezwollen nog
door de overvloedige vroege voorjaarsregens.
Hij ging, hij ging en voor het eerst sinds maanden vulden zich weer zijn longen
met de fris-gezonde, opwekkende buitenlucht. Hij werd er als bedwelmd en dronken
van en bleef voortdurend staan, om te kijken, te genieten.
Wat stond het koren al hoog! Het had reeds meer dan een voet lengte en de malse
lentewind speelde er overheen, met lange, snelvliedende, als 't ware strelende
wateringen. Wat blonken schel de rode daken van de grote hoeven, alsof zij vers
gewassen waren! En wat aaide zacht de zon zijn handen en zijn rug, hem tot in 't hart
verkwikkend en verwarmend! Het juichte diep en jubelde in hem. Hij voelde zich
blijde dat de lente weer gekomen was, en zijn geboeide blikken volgden de
leeuwerikjes in de lucht, hoger, hoger, steeds hoger, tot in de glinsterende wolken,
tot het hem pijn deed in zijn ogen en hij er duizelig van werd.
Hij ademde diep en voelde nieuwe kracht door heel zijn lichaam stromen. Hoe
kwam het dat hij vroeger, toen hij daar middenin leefde, die weelde nooit zo had
gevoeld! Hij zag een boer met ploeg en paarden op zijn land, die, door een knecht
en een meid gevolgd, aardappelen aan 't planten was. Hij bleef staan om te kijken.
Dat had hij vroeger ook zo vaak gedaan. En 't was zo eigenaardig: terwijl hij daar
nu roerloos stond en de verse geur van de omgekeerde aarde opsnoof, kwam hem
eensklaps 't water in de mond, alsof hij iets heel lekkers proefde. De boer groette
hem, hield zijn paarden even stil, glimlachte en sloeg een praatje over 't mooie weer
en het plezier van nu als rentenier te mogen wandelen. Florimond antwoordde op
dezelfde toon en keek toen naar de knecht en 't meisje, die met de aardappelman-
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den volgden. De knecht was een reeds bejaarde man en deed hem aan Sefrien denken;
maar het meisje was jong en knap en had een levendig gezicht met felle ogen. Zij
liep op blote voeten in de mulle, blonde aarde en zij had niets aan behalve een grauw
rokje en een dun katoenen jakje, dat de hals ontblootte en de zachte ronding van de
borsten duidelijk aftekende.
Florimond dacht aan Lena en een zee van vroeger leed en liefde woelde even in
zijn hart weer op. Maar 't duurde slechts een ogenblik. Hij keek naar 't meisje en
verlangde haar om haarzelf; hij had wel een hoop geld gegeven om haar nu even
wild te mogen in zijn armen drukken en te zoenen. Hij liep verder door. De molen
wenkte met zijn lange, rode wieken: ‘kom maar, kom maar, kom maar’ en hij was
weldra op zijn eigen gehucht, waar hij alles en eenieder zo goed kende. Wat leek het
hem nu eindeloos lang geleden dat hij daar geweest was! De mensen op de akker die
hem kenden groetten hem met vriendelijke blijdschap en hij verweet zich dat hij hen
zo lang verwaarloosd had. Zou hij allen die hij kende nu eens op gaan zoeken? En
zou hij ook eens naar de grote hoeve gaan, waar hij zo vele jaren had geleefd en waar
nu de Keijsders woonden! Hij naderde en zijn hart begon sneller te jagen. Hij zag
reeds in de verte, tussen de boomstammen van de kronkelige zandweg, de gele muren
en de groene luikjes schitteren in de zon. Hij hoorde het geblaf van de honden, hij
zag een gewemel van kippen op het plein vóór de deur en bovenop het dak zat de
pa-o en schreeuwde schril, met zijn lelijke stem.
Hij aarzelde. Zou hij welkom zijn, of niet? Hij had de Keijsders in de laatste tijd
haast niet gezien. Hij voelde dat ze van elkaar vervreemd waren. Er had ook nooit
intimiteit bestaan; daarvoor kenden zij elkaar te weinig en te oppervlakkig. Alleen
Lucie, het jongste meisje, naast wie hij op het overhaalfeest aan tafel had gezeten,
kwam wel eens Reinilde in het dorp opzoeken en was altijd vriendelijk en aardig,
ook met hem. Zou hij...! Hij had slechts meer de landweg dwars over te steken en
hij was er. Als Lucie bijvoorbeeld nu uit het huis kwam en hem zag, dan zou hij zeer
waarschijnlijk... Terwijl hij talmde en aarzelde, werd de wagenpoort van de
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schuur geopend en de oudste van de Keijsders kwam over het erf, met een kar en
twee paarden. 't Was eigenaardig, maar dat ontnam Florimond eensklaps alle lust.
Hij had geen zin om met de jonge boer te praten. Als het Lucie of zelfs een van de
andere meisjes was geweest, ja, dan wel: hij was in een stemming om met meisjes
te praten; maar met een man, neen... neen.
Werktuiglijk en fluks sloeg hij een zijweg in en was blij dat de jonge boer hem
niet gezien had.
't Had hem een soort van emotie gegeven. Zijn hart klopte snel en 't duizelde even
in zijn hoofd. Waarom? Hij wist het zelf niet. Maar 't speet hem toch dat hij de jonge
boer gezien had en niet een van de meisjes. Trager volgde hij de kleine zijweg, met
ietwat weifelende schreden. Het pad liep even tussen slootjes en populieren en
kronkelde dan verder in het open veld. 't Was mooi, dat komen in het open veld.
Ineens lag daar de wijde ruimte van de vruchtbare landouwen onder de schone,
blauwe lentehemel, met de bolle, stralend witte wolkjes. Er stonden ook enkele
werkmanshuisjes als kinderspeelgoed midden in die zee van tenger groen daar
neergezet en plots herinnerde hij zich, dat in een daarvan Dikke Roze woonde. Hè,
als hij nu eens even Dikke Roze ging opzoeken!
Hij glimlachte bij het idee en meteen was zijn besluit genomen: hij zóu eens, in 't
voorbijgaan, bij Dikke Roze aankloppen. Zou hij ook bij Lena's moeder gaan, die
een eind verder woonde en waar hij nooit meer sinds Lena's huwelijk en haar vertrek
de voet had neergezet? Wie weet! Misschien wel. Hij was in een gekke stemming,
die middag; in staat om onverwachte dingen uit te halen. Het leed over Lena was nu
wel getaand en haast vergeten: toch zou hij nog wel graag iets van haar willen horen.
Hij kwam bij Rozes huisje. Hij keek van op een afstand door het raampje en zag
vagelijk beweging daarbinnen. Roze was dus thuis. Dat had hij ook wel verwacht;
het was nu nog de stille tijd op 't land. Hij duwde 't deurtje open en in het korte
gangetje achter het houten schut vroeg hij, met luider stem:
- Es er gien belet? Mag ik binnenkomen?
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Een vlug getrappel van klompen en Rozes eigen verbouwereerd gezicht verscheen
achter het schut.
- Wel Hiere godheid onzen boas! kreet zij, de beide handen in de hoogte.
- Es er gien belet? Mag ik binnenkomen? herhaalde Florimond glimlachend.
- Kom binnen, boas, kom binnen! 'k Ben doanig blije da 'k ou ne kier zie! D'r es
belet en gien belet. Ge zilt hier 'n kennesse vinden! babbelde Roze gejaagd aan een
stuk door, terwijl zij opzij ging om hem binnen te laten.
Florimond trad aarzelend in 't keukentje en daar zat bij een tafeltje Lucie, het
jongste meisje van de Keijsders.
Het was een aardig, vriendelijk meisje, en fris en mooi ook, zoals ze daar bij het
tafeltje in het kleine huisje zat. Zij had roze wangen en grijsblauwe ogen die bijzonder
straalden en haar glimlach ontblootte de mooiste tanden die men denken kon. Jammer
dat haar teint een weinig ontsierd was door kleine, gele sproetjes.
- Kijk, kijk, wie zoe da gepeisd hên! riep Florimond verrast.
- Hè-je op 't hof geweest? glimlachte het meisje aanvallig.
- Nien ik, bekende Florimond. - 'k Was wel zeuverre te wege; moar 'k zag ou
broere mee zijn peirden wigrijen en 'k was schouw da 'k meschien zoe derangeren.
- Ge 'n derangeer gij noeit, ge zij altijd welkom, verzekerde Lucietje met haar
vriendelijkste glimlach.
Florimond nam een stoel en ging zitten. Roze liep geweldig druk en gejaagd heen
en weer, alsof er een allergewichtigste gebeurtenis voorviel. Zij wilde absoluut koffie
zetten voor Florimond en ook voor Lucietje; maar beiden verontschuldigden zich:
Florimond had pas koffie gedronken vóór hij van huis ging; en Lucietje had geen
tijd en moest zo spoedig mogelijk naar de boerderij terug: zij was immers maar
gekomen om aan Roze te vragen of men de volgende week op haar kon rekenen om
in de haver te wieden. Toch bleef het jonge meisje nog een poosje babbelen en zitten;
zij scheen behagen te scheppen in de onverwachte ontmoeting met Florimond; zij
vroeg hem naar Reinilde en naar allerlei in 't dorp, waar zij nooit anders dan 's zondags
komen kon; en
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toen zij eindelijk opstond was het met een soort van spijt en nogmaals drong zij erop
aan, dat Florimond hen toch vooral eens een bezoek zou brengen, als hij nog eens
in de buurt kwam. Hij hoefde heus niet bang te zijn om hen te derangeren; hij zou
er altijd, te allen tijde welkom wezen.
- Nou, boas! zei Roze, de beide handen op haar heupen zettend, toen het meisje
de deur uit was. - Wa zegt-e doar wel van! As de dieë ou nie geirn 'n ziet! Z' es zot
van ou. Zeu woar of da 'k hier stoa!
En roerloos staarde zij hem aan, met schitterende ogen.
Florimond glimlachte, een tikje ijdel. Wat had hij dan toch vandaag, dat de meisjes
zo vriendelijk tegen hem deden! Eerst die daar op 't land, met haar aardappels, en nu
ook dat aardig Keijsderken! Ja, hij had het natuurlijk wel gesnapt, dat ze lief met
hem wou zijn, maar hij hield zich groot, deed of hij 't niet gemerkt had, of het hem
niet schelen kon. Maar hij was opgewekt en zelfs enigszins opgewonden; hij zei iets
ondeugends en knipoogde naar Roze, die even schaterlachte, en haar armen in de
hoogte sloeg en nog eens herhaalde, zoals ze destijds gedaan had:
- O, boas, 't es toch zeu spijtig da g' op ou scheun hof nie mier 'n zijt. Hoadt-e mij
vroeger toch gesproken!...
Die plotselinge herinnering aan het verleden schrijnde even diep in hem. Zijn
gelaat versomberde en het bedierf zijn vrolijke stemming.
- Es er nog nieuws van heur? vroeg hij, op Lena doelend.
- D'r komen nog al dikkels brieven van Oscar, berichtte Roze. - Ze schijnen 't
ginter goed t' hên! Moar 't zijn onneuzel brieven. Hij klapt altijd van dien oorlog, die
hier moe komen en dat hij ginter blijft as 't er hier oorlog komt, zegt hij.
Florimond haalde minachtend zijn schouders op.
- 't Es ne lafhertigoard! schimpte hij. - En bovendien, hoe keunen ze da ginter
weten dat er hier zal oorlog komen! As er doar prijkel van woare, we zoên 't wij toch
zeker wel iest weten.
- 't Es 't gien da 'k euk zegge! beaamde Roze.
Zij zwegen een poosje. Toen zei Roze:
- 't Schijnt da ze ne kleinen verwacht tegen de meimoand.
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Hij schokte ervan op en 't prikkelde hem even, met scherpe jaloezie.
- Zeu! riep hij.
Hij was een beetje bleek geworden en zijn lippen trilden. Zijn wenkbrauwen
trokken zich samen; hij staarde boos en nijdig.
- Tuttuttut, ge 'n moet doar gien verdriet in moaken! riep Roze op luchtige toon.
- Peis liever op Lucietsjen en treiwt ermee. Ge keun ze krijgen as ge wilt.
- 'k 'n Treiwe niet, mee niemand, riep hij bits.
Zijn prettige stemming was bedorven. Roze voelde dat ze onhandig was geweest.
Zij zuchtte en praatte weer van koffie zetten om dat goed te maken.
- Gee mij liever nen dreupel, zei hij kregel.
Roze scheen de wanhoop nabij.
- Och Hiere, boas, es da nou toch nie ongelukkig: 'k hè gisteren mijn loaste
gloazeken uitgeschonken! kreet zij.
- Goan hoalt ou 'n nieuwe flassche, in de Linde! zei hij kortaf. En duwde haar een
dubbelfrankstuk in de hand.
- Goed, boas, goed, boas! Zilt-e gij hier te binst thuiswachten? vroeg ze, alvast
haar blauwe schort losmakend.
Terwijl hij tamelijk stug van ja knikte schoof een vlugge schaduw buiten voorbij
't raampje en 't ogenblik daarna werd de deurklink opgelicht.
- Gien belet? klonk een jeugdige meisjesstem van achter 't houten beschot in het
gangetje.
- Och Hiere, Roomnie! Es da mij doen verschieten! riep Roze, die ijlings toegesneld
was. - Kom binnen, jong, kom binnen, zei ze zachter, op aanmoedigende toon. - Kijk
ne kier wie dat er hier es!
Glimlachend kwam het meisje binnen en toen ze zo gans onverwacht haar vroegere
baas ontwaarde, kreeg ze een vurige kleur.
- Ha moar jongens toch! riep ze, haar handen in elkaar slaand.
Florimond lachte, ineens weer opgefleurd. Zou hij nu al de leuke jonge meisjes
van 't gehucht ontmoeten, op die mooie lentedag! Hij keek Roomnietje vrank en
peilend aan en zij bloosde nog sterker onder die doordringende blik. Zij was
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wel aardig opgegroeid sinds die enkele maanden dat hij zijn boerderij verlaten en
haar niet meer gezien had: niet bepaald mooi, maar wel pittig; een beetje bruin van
teint, maar met kleine, levendige oogjes die verleidend lachten en een mond met
rode lippen, die geschapen scheen om zoenen te geven en om er te krijgen. Hij had
een ondeugende pret in haar grote bedeesdheid; hij wenkte haar naast zich op een
stoel en zei:
- Kom, zet ou moar op ou gemak. Roze die goa ons ne firmen dreupel hoalen in
de Linde.
- Joajik, zei Roze, een nettere schort aanrijgend. - Pas gulder binst te goare scheun
op mijn kinders.
Zij lachte luid om haar grappige toespeling op een huwelijk dat steeds kinderloos
gebleven was en met een dikke lege fles onder haar schort rende zij naar de deur.
- Roze! Roze! riep Florimond haar na. - Neem, brijng euk wa suiker mee om in
den dzjenuiver te doen; da es goed! En hij gaf haar nog eens een tweefrankstuk.
- Hooo! Da zal smoaken! juichte Roze met een hoge kleur.
- 'k 'n Mage toch nie lang blijven, zei Roomnietje zodra de deur weer dicht was.
- Lucie es mij kome vroagen om moandag in d'hoaver te goan wiên; en 'k kwame ne
kier infermeren of da Roze euk gevroagd es.
- Joa, z'ès gevroagd; Lucie hé hier geweest; ze 'n es nog moar percies wig, berichtte
Florimond.
- 't Docht mij da 'k heur langs 't wegelken zag goan, meende Roomnietje.
Er was een korte stilte. Zij keken beiden door het kleine raampje, naar het mooie,
groene lenteveld daarbuiten. Alles was zo fris en jong en groen onder de blauwe
hemel met de witte wolkjes, dat er als 't ware een doorschijnend groene atmosfeer
hing over 't land, die tot in het kleine werkmanshuisje binnendrong. De witte
gordijntjes om het raampje leken wel groenachtig getint, de lichte wanden hadden
groenachtige glanzingen, het tafeltje, de ruggen van de stoelen, de bruine kast van
de klok, die langzaam tikte in een hoek, leken als 't ware met groen gepolijst.
- Da es toch scheun lenteweer, e-woar! zei Roomnietje.
Zonder te antwoorden strekte hij langzaam zijn linkerhand
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tot haar uit en lei die op haar rechterknie. Het vuur schoot op haar wangen, maar
haar rode lippen glimlachten en haar bruine ogen glinsterden en zij trok zich niet
terug.
Hij schoof zijn stoel dicht bij de hare en sloeg zijn arm om haar middel.
- Pas op, fluisterde zij, - Roze zal goan were komen.
Hij gaf geen antwoord. Zijn keel hikte droog en zijn gezicht zag bleek, groenachtig
bleek in de groenachtige schemeratmosfeer van 't klein vertrekje. En plots greep hij
haar wild in allebei zijn armen en plakte zuchtend een zoen op haar mond, als om
haar op te eten.
- O, gie zot; past toch op! brabbelde zij.
Hij liet haar los, en beiden keken naar elkaar, met sprekende ogen.
- Roze zal 't zien, ge zij heulegans bliek, lachte zij.
Weer vloog hij op haar af en omsloot haar nog wilder.
- Toe, loat mij los! hijgde zij; - z'ès doar!
Vóór het raampje passeerde vlug de dikke gestalte van Roze, de hand onder het
schort dat bochelde, als van een vrouw in zwangerschap. Zij kwam binnen, hijgend
nog van het gehaaste lopen; zij zag de twee daar zitten: hij ontdaan en bleek en zij
rood en warm, en met de eerste oogopslag begreep ze.
- Weet-e watte, glimlachte zij; - loat ons hiernevens in de koamer goan; ge keun
nie weten; dat er soms iemand moest binnenkomen.
Zij duwde een binnendeurtje open en ging hen voor, onder het lage deurgat even
buigend.
- Joa moar, Roze, 'k 'n mage nie lange blijven, zille, aarzelde Roomnietje.
- Ge 'n moet gij niet lange blijven, moar we zijn hier mier op ons gemak, zie,
meende Roze. - Kijk, 'k hè hier mijn gloazen en mijn lepelkes. Zet ulder.
Haastig liep zij naar een kast in de hoek, haalde er 't nodige uit, vulde de glaasjes
met suiker en jenever. - Proficiat! zei ze, aanklinkend.
Zij dronken en Roze vulde de glazen nog eens. 't Was lekker. Het stroomde zoet
naar binnen met dat beetje suiker, meende Roze. - Zie-je wel, zei ze, - ge zijt hier
gerust en stille; d'r
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kan hier niemand komen. En bovendien 'k zal 'n eug in 't zeil houen. Zet ulder doar
moar op ulder gemak; 'k moe were noar mijn wirk en, weet-e watte: schuift de grendel
op de deure, 't es lijk of ge dan van de weireld af woart.
Zij schonk haastig nog eens in, dronk in één teug leeg en meteen was ze weg, de
deur achter zich toetrekkend.
- Ha moar jongens toch! fluisterde Roomnietje pal van verbouwereerdheid.
Zij stonden in een klein en laaggebalkt vertrekje, vóór een rond tafeltje en twee
stoelen. Het buitenluikje was halfdicht geduwd en liet slechts vage klaarte binnen
en tegen de achterwand stond een bed, onder een verkleurd, gebloemd behangsel.
- Roomnietje, zuchtte hij. En nam haar weer onstuimig in zijn armen. Zó wild was
hij, dat zij eronder struikelde en bijna viel:
- Past op, ge goat mij ziere doen, hijgde zij.
- O, Roomnietje! Roomnietje! kreunde hij, buiten zichzelf. En hij tilde haar
helemaal van de grond op, als om met haar weg te lopen.
- Doe ten minste de grendel op de deure, smoorde zij.
Die enkele woorden, waarin haar toestemming en overgave lag, maakten hem dol.
Zonder haar los te laten, zo van de grond opgetild, schoof hij met de ene hand de
grendel voor en droeg haar naar de hoek van 't kamertje, waar 't bed stond...
In 't keukentje daarnaast was Roze stilletjes aan 't neuzelen gegaan.
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V
Die zomer begrepen de mensen, die Florimond goed kenden, niet, wat er wel
plotseling met hem mocht gebeurd zijn.
Hij scheen ineens een ander mens geworden. Hij, de meestal stugge zwijger, werd
een rumoerige prater. Hij, de doorgaans eenzame en in zichzelf teruggetrokkene,
was nooit meer thuis te vinden, snakte aldoor naar omgang met andere mensen. Hij,
de sobere, zat ganse dagen en soms halve nachten in allerhande herbergjes en kroegjes,
waar hij gul trakteerde en veel geld kwijt raakte.
De weelde van 't gemakkelijk leven is hem naar het hoofd gestegen, zeiden de
mensen.
Er was een soort gejaagde koorts in hem gekomen, alsof hij zich nu razend haasten
moest om van alles volop te genieten. Het was alsof hij veel verloren tijd had in te
halen en nog meer te vorderen op een toekomst, die duister en onzeker was. Het
scheen vooral alsof hij haast had met 't genieten van de liefde, met dát genot althans
dat door de omgang met de vrouw in korte, vlugge stonden en ten koste van wat geld
kan genoten worden.
Geregeld nu, kwam hij in het huisje van Dikke Roze en ontmoette er Roomnietje.
Maar Roomnietje was niet de enige: hij had nog andere toevallige vriendinnen van
een dag of van een uur, die hij om het even waar opspoorde; en af en toe ging hij
ook naar de stad, en werd daar soms gezien met vreemd gezelschap, in tingeltangs
en bioscopen, wijn drinkend, lawaai makend, dronken wordend, tot hij al zijn centen
kwijt was en wel eens aan de deur werd gegooid.
In 't dorp, waar dat alles gauw genoeg bekend geworden was, bekwam men maar
niet van de ontzetting en verbazing. Het werd in korte weken een publiek schandaal,
en de mensen liepen ervan samen. Boerke, die maar half begreep
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wat er gebeurde, zat hoofdschuddend in zijn hoek te zuchten; maar Reinilde schaamde
zich vreselijk voor al haar deftige kennissen en was reeds heimelijk haar nood gaan
klagen bij meneer de pastoor die, trouwens zonder enig resultaat, ernstig met
Florimond gesproken had.
Raar was het onderhoud tussen die beiden geweest. Meneer de pastoor werd stil
en plechtig, alsof er een stervenszieke in huis was, door de diep gedrukte Reinilde
in de ‘beste kamer’ geleid en 't ogenblik daarna stond Florimond vóór hem, stug,
somber, het randje van zijn pet zenuwachtig tussen zijn vingers frommelend.
- Zet ou, Florimond, zet ou, jongen, zei op zachte, verzoenende toon meneer de
pastoor.
- 'k Blijve liever stoan, menier de pàster, antwoordde Florimond kortaf.
- Lijk of ge wilt, mijne vriend. En bedaard, langs ruime omwegen, begon meneer
de pastoor over het geval te spreken. Florimond luisterde, roerloos, de wenkbrauwen
gefronst, de lippen gesloten. Het was alsof hij hoorde naar iets zeer vervelends, dat
hem toch eigenlijk niet aanging. Alleen uit ontzag en eerbied voor de geestelijke
scheen hij daar te blijven staan. Eindelijk maakte hij een beweging met de hand en
verklaarde, onverwacht, gewichtig:
- Menier de pàster, gij zij ne meins, ne-woar, en ik ben ne meins!
Met verbazing, en geheel uit zijn rede geslagen, keek de geestelijke hem aan. Zijn
grote, ietwat bolle blauwe ogen, fletsten strak op Florimond en even schudde hij zijn
hoofd met grijzende, vettige krullen om de slapen.
- 'k 'n Verstoa ou nie goed: wa wilt-e zeggen, mijne vriend? vroeg hij na een poos.
- Da 'k wille zeggen, menier de pàster, antwoordde Florimond, - dat-e gij 'n gedacht
hèt en da 'k ik euk 'n gedacht hè.
- Natuurlijk, stemde meneer de pastoor dadelijk toe; - natuurlijk, mijne vriend,
iedere meins hé zijn gedacht. 't 'n Es moar de kwestie wat dat er goed es en wat dat
er slecht es. Florimond werd zenuwachtig. Hij kronkelde zijn pet tussen zijn duimen
en zijn bleke lippen beefden, alsof hij heel veel
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had te zeggen, maar niet de geschikte woorden vond.
- Woarom 'n treiwt ge niet as ge 'n vreiwemeins neudig hè! vroeg plotseling de
geestelijke, hem vlak en strak in het gezicht aankijkend.
Een kleur steeg als een roze golf over Florimonds gezicht en bleekte langzaam
weer weg. Hij gaf niet dadelijk antwoord.
- Da jongste meisken van Keijsders, bijvoorbeeld, Lucietsjen, 'n zoe misschien
nie beter vroagen.
Weer steeg de gloedgolf over Florimonds gelaat en bleekte langzaam weg.
- 'k Ben mijn hof kwijt! Hoa 'k ik op ons hof keunen blijven... zei hij eindelijk met
een doffe stem, die even van ontroering hikte.
Meneer de pastoor haalde zijn schouders op.
- D'r zijn toch nog andere boerderijen, meende hij.
Florimond scheen aan een geweldige, diepe emotie ten prooi. Het woelde in hem
van gewaarwordingen en gedachten, maar 't was alsof hij zijn onstuimige gevoelens
niet kon uitdrukken. Eensklaps ontsnapte hem een snik en tranen kwamen in zijn
ogen. Verbaasd keek de pastoor hem aan.
- Menier de pàster, begon hij eindelijk met inspanning, in afgebroken woorden, 'k 'n kan... 'k 'n kan d'r gien reden van moaken, da 'k op... mijn scheun, greut hof nie
mier 'n ben. 'k Hè gepeisd, da 'k het hier zoe geweune worden en in 't begin ging het
euk goed; moar mee d'ieste scheune doagen hè 'k gevoeld dat 't nie 'n zoe goan en
nou... nou zoe 'k wel mijn hand loaten afkappen, menier de pàster, om weer op mijn
scheun hof te zijn.
De geestelijke maakte een beweging en wilde iets zeggen, maar Florimond viel
hem dadelijk opgewonden in de rede: het borrelde uit hem op, hij was niet meer te
houden; en onstuimig, in gehorte zinnen, voer hij voort:
- Ge mient gij, e-woar, menier de pàster, da 'k ik ne slechten ben, da 'k drijnk en
achter 't vreiwevolk leup uit slechtigheid. 't 'n Es anders niet as uit verdriet, om mijn
verdriet te vergeten. 'k Zal ou alles zeggen, menier de pàster, alles. 't Es al joaren
lang da 'k 't opkroppe en 'k ben blije da ge gekomen zijt. 'k Hè altijd willen treiwen,
menier de pàster; moar 'k 'n hè noeit nie gemeugen. 'k 'n Kon noeit gien vrei-
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wemeins vinden die geld genoeg bezat om op da scheun, greut hof te komen. Voader
en moeder hên altijd ulder leven lang gezeid: ‘Past op, jongen, da ge nie 'n doet lijk
Ivo en Lewie die onder uldere stoat getreiwd zijn! Treiw rijk of 'n treiw niet. Blijf
mee Reinilde op 't hof!...’ Joaren en joaren hè 'k 't uitgehouën, menier de pàster; moar
ne meins es ne meins!... 'k Hè 'n meiske geiren gezien, menier de pàster; 'n oarm
meiske, Lena, iene van ons wirkmeiskes. 'k Was zot van heur, en 'k zoe d'r mee
getreiwd zijn euk, ondanks alles, moar ze zag 'n ander geiren en z'es mee hem noar
Amerika gegoan. 'k Hè d'r wried veel verdriet in g'had, menier de pàster. 't 'n Was
mij 't leven nie mier weird en 'k hè mij deur Reinilde loaten overhoalen om hier in
't dorp bij voader te komen weunen. En nou dat 't te loat es goa 'k er van deud, menier
de pàster, deud van berouw en verdriet! Ge verwijt mij da'k ginter in Dikke Rozes
huis altemets bij 'n meiske goa zitten, bij Roomnietje, die vroeger op mijn hof gewirkt
hé. Ge'n moet mij nie geleuven, menier de pàster, moar 't es om nog ne kier iets van
mijn vroeger leven te voelen da 'k het doe. Ge 'n moet mij nie geleuven, moar as ik
al van verre de muren van mijn scheun hof zie, begin mijn herte te kloppen en zoe
'k keune schriemen, menier de pàster. As ik van verre de kiekens veur de deure zie
leupen in de zonne, as ik Duc en B'ron aan ulder kot heure bassen, en de pa-o op 't
dak heure roepen, als ik 'n kerre van 't hof zie rijen, ge meug het geleuven, menier
de pàster, 't sloat aan mijn herte, 't sloat aan mijn herte...
Hij zweeg. Zijn adem zwoegde en de tranen rolden langs zijn wangen. Zijn vingers
beefden zenuwachtig om het randje van zijn pet. Ook de pastoor zweeg. Hij scheen
ontredderd en vergeefs te zoeken naar de woorden, die hier zouden kunnen troost
aanbrengen. Het was een goede, oude man van alledaagse plichtsbetrachting, maar
die er weinig was op voorbereid om in ingewikkelde gevallen van het zieleleven raad
te schaffen. Hem kwam de toestand niet zo tragisch voor. Als Florimond nu maar
met het Keijsderken kon trouwen, dan kwam alles weer in 't reine, meende hij, dan
kon hij immers op zijn mooie boerderij terugkomen zoveel als hij maar wilde; en hij
begon daar nog eens over, en somde al de
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voordelen van een dergelijke schikking op, en zei hoezeer dat rust en troost zou
brengen in het gemoed van Reinilde en hoe het de laatste levensdagen van zijn oude
vader nog zou opfleuren.
Maar Florimond reageerde niet meer. Er kwam eensklaps iets mats in hem na zijn
hartstochtelijke ontboezeming en hij verzonk weer in een stug stilzwijgen. 't Was of
de woorden van de priester niet meer tot hem doordrongen. Hij knikte verstrooid
met het hoofd, haalde zijn schouders op, beloofde vaag de raad van meneer de pastoor
ernstig te zullen overwegen.
De priester was opgestaan. Hij had het benauwd gekregen van de inspanning in 't
kleine, duffe kamertje; zijn bolle, fletse ogen puilden, zijn adem hijgde en
zweetdroppels parelden op zijn glimmend voorhoofd. Met dikke schouders strompelde
hij naar de deur, door Florimond gevolgd. Even verscheen in 't gangetje, bij de
keukendeur, de haastig weghollende rok van Poldientje en het ontsteld gezicht met
rode konen van Reinilde. Maar beiden deden of zij meneer de pastoor niet zagen en
Florimond bracht hem alleen tot aan de voordeur.
Toen de deur op hem dichtsloeg heerste weer in 't kleine renteniershuis de doodse
stilte van een graf.
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VI
En nu bloeide nog eens weer volop de rijke zomer over 't schone land. Nooit was er
schoner, rijker, milder zomer geweest. Het was de glorie van de vruchtbaarheid in
heilig stil-serene dagen. De ganse streek scheen zoet te glimlachen. En Florimond
leefde weer buiten, van de ochtend tot de avond, in de weelderige velden.
Hij zocht iets - hij wist niet wat - iets dat overal scheen aanwezig te zijn en dat hij
nergens kon vinden. Hij stond, in roerloos staren, vóór het rijpende koren, dat in
blonde golvingen, onder het strelen van de wind over de verten deinde; hij stond
vóór de fluwelige vlasakkers, die teerblauw bloesemden, als lichte weeldetapijten
van hemelse pracht op aarde, hij stond vóór het koolzaad dat vlamde en hij stond
vóór de mals-geurende roze klavervelden, die gonsden van bijen en leefden van
kapellen, en zwoel schenen te ademen in 't langzaam op en neer gaan van de lichte,
glinsterende vlinderwieken.
Hij zocht... hij zocht zijn eigen deel van weelde en genot in al die rijke
overtolligheid. Hij zocht wat hij bezeten had en klakkeloos had losgelaten: zijn leven,
zijn eigen, rijke leven op de schone hoeve die nu van een ander was en waar hij nooit
meer anders dan als vreemdeling, bijna als indringer, de voet zou mogen zetten. De
mooie Lena was vergeten, of kon hem niet meer schelen; het aardig, aanhankelijk
Roomnietje was niets anders voor hem dan een vluchtige caprice waar hij reeds
genoeg van had en het jonge Keijsderken had hij lief en haatte hij terzelfdertijd;...
dat waren allen maar kleine gedeelten van zijn leven - maar zijn leven zelf was hij
kwijt - kwijt door de vroegere schuld van zijn vader, van zijn moeder, van Reinilde
en ook door zijn eigen domme schuld; en daar geraakte hij nu niet meer overheen,
dat
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maalde in zijn hoofd, dat vergalde zijn ganse bestaan en vervulde hem met haat en
woede tegen allen die er met hem schuld aan hadden.
Soms droomde hij, soms wenste hij, dat de schone boerderij niet meer bestond,
dat zij was vernield of afgebrand. Het zou hem goed hebben gedaan als hij had kunnen
ervaren dat de oogst mislukte, dat het vee ziek werd, dat de mensen gedrukt en
tobberig op de akker liepen. Maar die weelde, aldoor die weelde, aldoor die overvloed
van alles in dat schone zomerjaar, het maakte hem ziek, het maakte hem ellendig;
en in het schoonste van de lange dagen ging hij snakken naar het gure jaargetijde,
naar wind en regen, naar modder en naar koude, naar korte dagen en naar eindeloze,
donkere avonden, om dan weer in harmonie te zijn met zijn bedroevende gedachten
en gevoelens, in het benauwde, duffe, dorpse renteniershuis, met zijn suffe, oude
vader en bekrompen kwezelzuster, om dan weer te leven dat ellendig gemakkelijk
leven waartoe hij zich zo onbegrijpelijk had laten verlokken en dat het grijze graf
was van zijn jeugd, zijn wilskracht, zijn fleur en zijn illusies, het stik-benauwde graf
waarin hij levend te vergaan zat.
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VII
Zo waren zijn gedachten en gevoelens in die volle, rijke zomer: gedachten zonder
uitkomst en gevoelens zonder doel, toen van lieverlede iets anders, iets vreemds, iets
nieuws, opwindend en angstwekkend, zowel in zijn leven als in het leven van alle
andere mensen kwam.
Iets, waar soms over gesproken werd, sinds jaren reeds. Iets, waarvan men las in
de couranten, maar zoals men leest van dingen die verzonnen zijn en toch nooit zullen
gebeuren. Iets, dat vroeger wel gebeurd was, in barbaarse, oude tijden, maar dat nu,
in déze tijd, en dan nog wel in Vlaanderenland, onmogelijk nog kón gebeuren.
De oorlog!...
De mensen zeiden, en de kranten schreven, dat er zou oorlog komen in het land!
Niemand geloofde eraan, maar een onrust woelde en hing als 't ware over alles heen.
Er werden de gekste geruchten verspreid, waarvan het onmogelijk bleek het ware
of onware na te gaan. Er was opnieuw een brief gekomen van Oscar uit Amerika,
die de naderende oorlog voorspelde - was het niet onbegrijpelijk en onuitstaanbaar
ergerlijk, dat zulke onheilspellende berichten telkens weer vanuit Amerika moesten
opduiken? - een brief, waarin die zelfzuchtige lafaard alweer herhaalde, dat men in
de ‘old country’ zoals hij zijn eigen vaderland noemde, vechten kon zoveel men
wilde, maar dat hij er zich niet aan storen zou. Dat leek natuurlijk klare onzin; maar
er waren andere verschijnselen, die de onrust en onzekerheid verergerden. Zonder
dat iemand wist of begreep hoe zulks kwam, was er eensklaps zo goed als geen goudof zilvergeld meer in omloop, terwijl enkele levensmiddelen, zoals vruchten, kippen,
eieren, konijnen tegen een spotprijs werden aangeboden, en andere ofwel heel duur,
of plotseling niet meer te krijgen
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waren.
Automobielen vol militairen reden in razende vaart langs de eenzame wegen,
zonder dat een mens begreep wat daar de oorzaak of het nut van was. Toen viel
plotseling, als een slag uit de lucht, het oproepingsbevel van tien militielichtingen
en gedurende dagen en nachten waren de dorpen gevuld met het rumoer van
heentrekkende soldaten, die zo, van het ene uur op het ander, het rustig veldwerk
hadden moeten staken, om 't geweer ter hand te nemen. Veel schreiende vrouwen en
kinderen begeleidden de aftocht en velen, onder de opgeroepenen, waren bedronken,
en brulden, en scholden, en vloekten en lachten, en schreiden alles ondereen, terwijl
anderen, met sombere gezichten naast hun pakje zaten, in stom-roerloze wanhoop
het ogenblik van de aftocht verbeidend.
Toen kwamen bevelen op bevelen, voor allerhande requisites. De boeren moesten
hun mooiste en sterkste paarden afstaan, de kasteelheren werden hun automobielen
ontnomen, de handelaars en industriëlen hun zware vrachtwagens. Ganse nachten,
onophoudend, hoorde men in de verte treinen rijden en de arbeiders, die in de stad
werkten en elke avond, per trein of per rijwiel in het dorp terugkwamen, brachten
de verwilderendste nieuwstijdingen mee.
En eensklaps wàs het zo: het bericht stond aangeplakt op de gevel van 't
gemeentehuis en honderden mensen verdrongen er zich omheen.
De oorlog was verklaard en de vijand had de vaderlandse grond betreden! De
verdedigingskanonnen van de forten bulderden! Zo meldde het ontzettend manifest
aan de bevolking.
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VIII
Die dag ging Florimond met vele andere dorpelingen bovenop de Molenheuvel staan,
de blik gericht naar 't oosten, scherp luisterend of hij 't kanon niet hoorde. De oude
burgemeester van de gemeente stond daar ook en zei dat men het ver gebrom
misschien wel zou kunnen horen, aangezien hij daar ook, op diezelfde plek, in 1870
het kanon van Sedan gehoord had, evenals zijn vader er een eeuw geleden, het kanon
van Waterloo hoorde. Maar hoe ze zich ook inspanden en luisterden, zij hoorden
niets en om zich heen zagen zij ook niets anders dan de schone, heilige zomerrust
over de glanzende velden.
Enige dagen verliepen. Het ganse land was sidderend opgezweept. Elke dag las
Florimond in zijn courantje allerlei berichten over schitterende nationale zegepralen,
maar elke dag ook kon hij volgen op de kaart hoe de vijand naderde en hoorde hij
over de gruwelen, die hij bedreef.
Florimond balde zijn vuisten en knarsetandde. Zijn oude vader zat van afschuw
in zijn hoek te beven; zijn zuster en Poldientje huilden halve dagen en nachten en
brachten de rest van hun tijd biddend op hun knieën, naast juffer Pluimsteert, naast
de drie juffrouwen Dufour en de twee juffrouwen Pector en nog veel andere notabelen
in de kerk door; maar hij, Florimond, was razend, rázend en zijn bloed kookte van
wraakgierigheid en hij verzon de gruwelijkste wreedheden, als het ooit gebeuren
moest dat de vijand ook zijn goed en zijn bezittingen kwam aanranden.
Zijn goed, zijn bezittingen!... 't Was niet alleen zijn huis, zijn geld, zijn leven,
maar ook wat er omheen lag, maar ook wat vroeger 't zijne was geweest en wat hij
nu ook weer als 't zijne voelde en beschouwde! Hier, in zijn huis, mochten ze niet
komen, of hij zou ze doodslaan; maar ook ginds, op
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het gehucht, in de schone, grote boerderij moesten ze weg blijven, of hij zou er
naartoe hollen en de Keijsders helpen om de vijand met knotsen en met vorken te
verjagen. Wie het waagde zijn vader te mishandelen was zijn leven kwijt; maar ook
wie het waagde zijn zuster, of Poldientje, of, ginds op het gehucht, het jonge
Keijsderken of Roomnietje te onteren, die zou hij levend villen, met zijn tanden
verscheuren, met zijn nagels de ogen uitkrabben! Zó onderging hij 't grote, vaderlandse
solidariteitsgevoel in zijn onmiddellijke omgeving.
Hij was niet bang. Hij zag ontelbare, haveloze vluchtelingen met verschrikte ogen
en bleke gezichten zijn dorp overstromen en een deel van de bevolking in hun wilde
paniek als 't ware meezuigen, maar hij bleef, en zóu ook blijven, wat er gebeurde,
en al was hij de laatste en de enige van gans het dorp. De rijke juffrouw Pluimsteert
was reeds weg, met haar bediening naar Holland gevlucht; de drie juffrouwen Dufour
en de twee juffrouwen Pector maakten zich angstig gereed, en ook Reinilde en
Poldientje wilden met vader vluchten; het kon hem niet schelen, zij moesten maar
doen wat ze niet laten konden, maar hij bleef, hij blééf.
Zijn stugge, onverzettelijke moed maakte ophef in het dorp. De laatste burgers die
gebleven waren en nog aarzelden om op de vlucht te slaan, kwamen hem als een
held raadplegen. De oude, gepensioneerde schoolmeester kwam, meer dood dan
levend; de deftige notaris kwam, statig met zijn vrouw aan de arm, nog steeds als
voor een bruiloftsoptocht, maar beiden bevend als een riet, en zuchtend en snikkend,
en machteloos knie-knikkend op hun slappe benen.
- Ik blijf, ik blijf, herhaalde hij onveranderlijk. En omdat hij bleef, omdat er althans
één was in 't dorp, die geen angst liet blijken, bleven ook velen bij wie de paniek er
reeds in zat.
Op een ochtend verscheen de postbode met het ontzettend bericht, dat de vijand
op minder dan vijf uur afstand was en dat het vaderlandse leger in aller ijl terugtrok.
Men hoorde reeds het kanon in de verte en men zag vijandelijke vliegers in de lucht.
De postbode had zijn uniform uitgetrokken en liep als een gewoon boertje gekleed
met zijn brieventas,
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waarin trouwens bijna niets meer zat, rond, om niet, bij vergissing, door de vijand
als soldaat beschouwd te worden. Zijn ogen stonden rond van angst en zijn keel hikte,
alsof hij voortdurend zijn tong inslikte.
- Loat ons toch euk vluchten! Iederien vlucht! snikten Reinilde en Poldientje; en
Boerke stond zuchtend, als een riet op zijn stokje te beven; maar stug en bars herhaalde
Florimond opnieuw:
- Vlucht as ge wilt; moar ik blijve!
Die middag liet de notaris de plaat van zijn deur afnemen [niemand begreep precies
waarom] en meneer de pastoor volgde 't voorbeeld van de angstige postbode: hij lei
zijn geestelijk kleed en meteen al zijn uiterlijk prestige af en verscheen op de drempel
van de pastorie in een geleend pakje, als een gewoon dorpsburger met een rond
hoedje en een dik buikje. Al de luiken van juffrouw Pluimsteerts deftig huis op de
plaats waren dicht en de smid en zijn knecht, die ook niet wilden vluchten, hadden
zich in de smidse verschanst en zaten daar in het roetig halfduister, het wit der ogen
blikkerend in hun zwarte tronies, elk met een enorme voorhamer naast zich.
Men hoorde het kanon!... Men hoorde het heel duidelijk, ofschoon nog heel in de
verte en de twee derden van de bevolking, die nog in het dorp gebleven waren,
stonden er roerloos op de Molenheuvel naar te luisteren. Meneer de pastoor stond er
in zijn onooglijk en prestigeloos burgerpakje, maar meneer de burgemeester was er
niet en men fluisterde angstig, dat hij gevlucht was. Toen het donker werd hield het
dof kanongebulder op, en 't scheen of het nu eindelijk was uitgestreden en alsof er
rust zou komen; maar de mensen die op de Molenheuvel bleven, zagen in 't verschiet,
aan de kim, een brede, roodachtige licht- of vuurgloed en men zei vol afschuw dat
het brandende dorpen en boerderijen waren. Heel langzaam, diep gedrukt en vol
onrust, gingen de mensen eindelijk naar huis.
Midden in de nacht werd Florimond eensklaps wakker. Hij luisterde een ogenblik,
hoorde ongewoon gedruis in de straat, sprong uit zijn bed en rukte zijn raam open.
Hij zag, in 't schemerduister, een doffe krioeling over het
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ganse dorpsplein en hoorde korte, harde, barse commando's in het Frans weerklinken.
Eerst dacht hij dat 't de vijand was, maar begreep dadelijk, dat het de vaderlandse
troepen waren. Hij greep naar zijn kleren en kleedde zich ijlings aan. De deur van
zijn kamer ging open en als een bleek spook in de nacht verscheen Reinilde in haar
nachthemd op de drempel.
- O, Florimond, wat es da toch! Loat ons toch vluchten! hikte en snikte zij.
- Zij-je nie wijs! riep hij bars. - 't Zijn ónze soldoaten.
- Zijn 't ónze soldoaten! O goddank! kreunde Reinilde; en biddend vouwde zij
haar handen samen.
Zonder zich verder met haar te bemoeien keek hij weer, met ingespannen aandacht,
door zijn raampje naar de woeling in de straat en op de dorpsplaats.
Alles leek hem vol, stamp-en-stampvol. Zijn ogen, die van lieverlede aan de
duisternis gewend raakten, onderscheidden vagelijk de vormen van hopen in het zand
en op de stenen neergevlijde mannen, de schoften en ruggen van opgetuigde paarden,
de doffe glimming van kanonnen en wapenuitrustingen. Soms stak een man een
sigaret op en in 't vlugge flitsen van het vlammetje, zag Florimond even een mager,
bestoven gezicht met donkere snor en met donkere ogen, een glimmende rand van
kepi, een rode of gele band op een zwartblauwe mouw. Paardenhoeven stampten op
de keien of trappelden in 't mulle zand; en eensklaps zag hij met verbazing de
vensterramen van juffrouw Pluimsteerts huis aan de overkant van de plaats verlicht,
terwijl donkere schimmen zich daarbinnen haastig heen en weer bewogen. In en om
Het Oud Gemeentehuis, waar insgelijks enig licht was, krioelde 't als een mierennest.
Boven de daken van de huizen aan de oostkant scheen de donkere hemel zich
grijsachtig te tinten, als bij het komen van de dageraad. Florimond streek een lucifer
aan en keek op zijn horloge; 't was kwart vóór vier. Eensklaps weergalmde snerpend
schel gefluit en klonken bulderende commandostemmen. En meteen kwam er
beweging in de vage, overal verspreide groepen: donkere schimmen wipten te paard,
manschappen renden af en aan en vormden rijen, zweepslagen klapten en wielen
ratelden. Florimond be-
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greep dat de legerafdeling zich in beweging zette: hij sloot zijn raam en holde de
trappen af, om dat bij te wonen.
Zodra hij in het duister buiten was, stond hij midden in een dichte groep van
dorpelingen en soldaten. Korte gesprekken en kreten galmden door elkaar, men kon
bijna niet onderscheiden wie de soldaten en wie de burgers waren. Er liepen ook
vrouwen in 't gedrang en zelfs enkele kinderen. Florimond herkende vagelijk de
gepensioneerde onderwijzer, in angstig-druk gesprek met een kanonnier die reeds
op zijn paard zat, en vóór de smidse stonden roerloos de smid en zijn knecht, beiden
zwart en gewapend met hun vreselijke hamers, als twee sombere cyclopen.
't Geharrewar was onbeschrijfelijk. Eenieder wilde weten waar de soldaten vandaan
kwamen en waar ze naartoe gingen, en niemand kon een duidelijk antwoord krijgen.
Het algemeen gevoel was echter, dat ze de vijand tegemoet trokken en de mensen
staarden in de duisternis met grote, strakke ogen naar al die mannen waarvan zovelen
onafwendbaar naar de dood toe gingen.
Toen klonk, vanuit het midden van de plaats, een nieuw commando, harder en
barser dan de andere en meteen ontwarde zich de sombere kluwen en zette zich het
leger in beweging.
Florimond, de smid en zijn knecht en al de andere dorpelingen die daar stonden,
slaakten een doffe kreet van angst en van verbazing: de troep ging niet naar 't oosten
toe, waar hij de vijand zou ontmoeten; hij richtte zich naar 't westen; het was de
aftocht, de vlucht! Enkele mensengroepen stroomden dadelijk mee, klagend en
schreiend, als door het onheil meegezogen.
Heel langzaam klaarde de herfstochtend op. De lichte muren van Het Oud
Gemeentehuis en van juffrouw Pluimsteerts deftige woning werden zichtbaar over
de verlaten en bevuilde dorpsplaats. Een transportwagen was daar blijven staan,
zonder paarden, half weggezonken in het mulle zand, met een gebroken achterwiel.
En plotseling, terwijl Florimond en de smid over het plein staken om naar het wrak
te gaan kijken, knalde er iets, hoog in de grauwe lucht en flitste daar even een rossige
gloed, als van een springend vuurwerkstuk.
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Zij stonden pal alle drie en keken in de hoogte, en daar zagen ze 't dadelijk weer: een
rossige, rokerige gloed die knalde, en dan weer en dan nog, rechts, links, voor en
achter, terwijl telkens een langgerekt geloei door de grijze lucht kermde en ginds
ver, ergens in 't verschiet, naar 't oosten toe, doffe bonzen dreunden.
- Wa ès dat? Wa ès dat? riepen de drie mannen. En ijlings keerden zij zich om
naar de linden van de plaats, in welks bladerkruinen af en toe iets als hagel of regen
met sissend geweld scheen neer te slaan.
- 't Es de vijand; ze schieten op ons! riep eensklaps de smid, met van schrik
uitpuilende ogen. En hij vluchtte naar zijn huis toe.
- De vijand! riep Florimond, roerloos van verbijstering. Maar plotseling zag hij
gebroken pannen ratelend langs de dakhelling van juffrouw Pluimsteerts huis
neerglijden en op hetzelfde ogenblik hoorde hij iets krakend ineenstorten bovenop
de kerktoren, terwijl, vlak vóór zijn voeten, een brok steen neerplofte, groter dan een
kinderhoofd. Hij wipte op van de schok, slaakte een gil, keerde zich om en holde op
zijn beurt naar huis toe.
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IX
De dag was langzaam opgehelderd. Het dorp, geen uur geleden nog zo dreunend vol,
was nu totaal verlaten, leeg en stil alsof er mens noch dier meer in leefde. Het dorp,
het uitgestorven dorp werd in de bladstille herfstochtend lijdelijk geteisterd en
gebombardeerd, als iets willoos en levenloos, volkomen onbekwaam tot reageren.
Alleen de lucht boven het dorp trilde, gierde, bulderde en knalde, alsof daar honderden
onzichtbare heksen een wilde sabbat vierden.
Dat duurde zo uren en uren. Soms hield het even op, maar om dadelijk weer te
beginnen. En het verplaatste zich: nu eens naar 't noorden, dan weer naar 't zuiden,
soms heel dichtbij, met knetterende slagen, soms vaag en ver, als een zwaar onweer,
dat dommelend aftrekt. Maar eindelijk hield het toch op en de mensen, die al die tijd
in hun kelders hadden verstopt gezeten, staken langzaam, met eindeloze voorzorgen,
hun bleke angstgezichten weer naar buiten.
Florimond was een van de eersten. Reinilde en Poldientje zaten nog schreiend met
vader in de kelder, alle drie biddend neergeknield vóór een Lievevrouwebeeldje,
waaromheen Reinilde vier waskaarsjes had doen branden - een voor elk van de
huisgenoten - maar hij wou zien en was niet langer bang en hij duwde de voordeur
open en kwam op de plaats, waar ook reeds andere mensen naar de verwoesting
stonden te kijken. De smid en zijn knecht waren daar, gewapend met hun zware
voorhamers, de varkensslachter was er, de gepensioneerde oude schoolmeester stak
bevend zijn neus door een raam.
- 't Es gedoan! zei de smid; - ze zijn wig! En hij zwaaide even met zijn vreselijke
hamer, en het wit van zijn ogen blikkerde wreed in zijn roetig gelaat, alsof hij
beduiden wilde: gelukkig voor de vijand dat hij hier niet is; anders...!
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De varkensslager, die in 't midden van de dorpsplaats was gaan staan en vandaar uit
in het verschiet de lange straat instaarde, wenkte de anderen bij zich.
- Wat es da ginter, al da volk! riep hij.
Florimond en de twee smids kwamen naast hem staan en keken in de aangeduide
richting.
Ginds ver, bij de oostelijke ingang, heel aan het uiteinde van 't dorp, ontwaarden
zij, in een vage stofwolk, een ongelooflijke krioeling van grijze menigte. Het was
alsof een eindeloze foule onophoudend uit de grond opdaagde en meteen klonk log
en ritmisch stapgedreun en galmden zware, trage zangen, die aan kerkzang deden
denken. Dat golfde aan, dat zwol en dreunde, dat scheen het ganse dorp te
overstromen; en de mensen die nog niet gevlucht waren, kwamen uit hun huizen, en
zagen en hoorden dat aan, gestold van schrik, maar nog machtiger geboeid door hun
nieuwsgierigheid, bij 't schouwspel van die invasie, waar ze reeds zo dikwijls van
gehoord en van gelezen hadden en die ze nu voor 't eerst in al haar prangende
werkelijkheid aanschouwden.
Het was de vijand! Hij kwam in 't dorp, hij nam het dorp in zijn bezit en dat ging
zo gewoon en zo natuurlijk alsof 't vanzelf gebeurde en niet anders kon. Hij
overstroomde alles, eenvoudigweg omdat hij zo overtalrijk was; hij vulde de straten,
het plein en de huizen; en de dorpelingen zagen dat in stomme roerloosheid gebeuren;
en wie nog in zijn huis verborgen zat kwam buiten om te zien, en alle angstgevoel
was eensklaps overwonnen: een ontembare nieuwsgierigheid overheerste plotseling
alles.
De grijze mannen, zwaar beladen en gewapend, drongen bestoven en bezweet in
dichte drommen in de woningen en vroegen overal naar eten en naar drinken, in een
vreemde taal. Velen hadden geld en betaalden; anderen namen lachend wat mee,
zonder hun beurs uit te halen. In een oogwenk was er niets meer in de kleine
winkeltjes. Een aantal kwam uit de herbergen, beladen met kruiken en flessen, die
zij dadelijk aan hun mond zetten; anderen gordden grote stukken ham of spek om
hun middel. Velen beten met blinkende tanden in dikke hompen wit brood. Het
deftige huis van de rijke juffer Pluimsteert, dat enkele uren geleden nog
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vol vaderlandse soldaten was, krioelde nu van grijze mannen aan de ramen en een
grijze transportwagen stond vóór de deur, waarop een heleboel van allerlei geladen
werd. De mensen, van hun verbazing ietwat bekomen, haastten zich weer elk naar
zijn huis, om daar te verdedigen of te redden, wat nog te redden of te verdedigen
was.
Twee ruiters, stappend naast hun afgematte paarden die hinkten, zagen de smidse
en gingen er recht op af. Zij zeiden iets, in harde taal, tot de smid en zijn knecht en
wezen naar de voeten van hun dieren. En de smid en zijn knecht, beiden nog steeds
gewapend met hun vreselijke voorhamers, waarmee zij de vijand moesten doodslaan,
zetten die dingen tegen de muur en leidden de paarden in de ‘travoalde’ om ze daar
van nieuwe hoefijzers te voorzien.
Florimond wist niet waar hij 't eerst zou kijken. Het duizelde in zijn hoofd en het
schemerde vóór zijn ogen; en het golfde beurtelings in hem op van haat en woede
en van steeds weer vernieuwde en verwonderde nieuwsgierigheid. Een man met
streng gezicht en opgekrulde snor - zeker een overheid - kwam naar hem toe en
vroeg, in een gebroken taaltje, terwijl hij hem strak, met wantrouwige ogen fixeerde:
- Kein Engländer ien 't dorp?
Florimond begreep niet dadelijk, talmde met zijn antwoord:
- Kein Engländer ien 't dorp? herhaalde de kerel harder, dreigender, alsof hij beet.
- Nee, nee, hoofdschudde Florimond. En weer voelde hij plotseling de diepe haat
en woede in zich opgolven.
Toen zag hij daar eensklaps, op korte afstand, een man uit het gehucht, een vroegere
werkman van de hoeve, die op hem scheen te wachten om hem iets te zeggen.
- Wat doet-e gij hier, Leo? ging hij naar de werkman toe.
- Hoo! Boas, 't es schrikkelijk! 't Es schrikkelijk! kreunde dof de man met van
angst uitgezette ogen. - Ze stelen ginter alles! 'k Ben wiggeleupen! Z'hên de boerderij
al in brand willen steken!
Florimond schokte van ontzetting op.
- Watte! Zijn d'r ginter euk! riep hij.
- O, boas, 't ziet er grauw van! En doar es gevochten, ge-
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vochten! D'r liggen deuje en gewonde al alle kanten!
't Werd eensklaps stijf en stil in Florimonds binnenste. Iets stolde in hem, van
angst en gruwel. Ineens voelde hij zich door een diepe schrik bekruipen. Hier, vlak
bij de vijand, was hij niet bang; maar 't onbekende, dat ginds op het ver gehucht
gebeurde, ontstelde hem tot op de bodem van zijn wezen. Het lot van de boerderij,
van die schone, grote boerderij, welke niet eens meer de zijne was, maar waar hij
zoveel jaren van zijn leven had gesleten, prangde hem eensklaps dieper en
hartstochtelijker dan alles wat hem nu omringde, dieper dan het huis waar hij thans
woonde en dat kon geplunderd worden, dieper dan het leven van zijn oude vader en
zijn zuster en Poldientje, die hij midden in zulk akelig gevaar alleen en machteloos
zou achterlaten. Hij wilde naar de hoeve heen; hij wilde met zijn eigen ogen zien en
weten; en ondanks het smeken van de oude werkman, die hem tevergeefs poogde
tegen te houden, stapte hij eensklaps vastberaden en met stug gebaar dwars over 't
plein, recht naar het gehucht toe.
Hij was al dadelijk in 't open veld. Hoog in de stille, grijze lucht, zoemden
vijandelijke vliegers boven zijn hoofd, maar hij sloeg er niet eens acht op. Evenmin
lette hij op kleine afdelingen grijze soldaten, die te allen kante in en uit hoeven en
huizen patrouilleerden en zelfs een escadron ulanen, dat in een dichte stofwolk kwam
aandraven, deed hem ternauwernood even opzij gaan.
Een idee-fixe, een soort hallucinatie dreef hem vooruit. Hij kwam mensen tegen
- bewoners uit 't gehucht - die hem schrikverhalen deden en hem poogden terug te
drijven, maar hij luisterde of hij begreep niet eens; hij liep, hij liep maar door, als 't
ware door het noodlot voortgejaagd.
Bleek en hijgend, met grote, starre ogen, kwam hij op het welbekend gehucht. Hij
zag van verre 't huisje staan van Dikke Roze, ongedeerd; en, even verder, 't huisje
van Lena's moeder, waaruit juist een bende soldaten te voorschijn kwam. Hij ijsde;
en de gruw-gedachte drong in hem, dat ze de schone Lena zouden hebben
meegenomen als ze daar nog geweest was. Lena!... Maar ook wel Roomnietje en
ook wel het jong Keijsderken, als ze bij toeval niet gevlucht waren!
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Wáren ze bijtijds gevlucht, of zou hij ze straks vinden, in de handen van de
woestelingen, onteerd en mishandeld, op zijn eigen, vroeger boerderij!
Zijn boerderij...! Hij was vlak bij zijn mooie boerderij en zag ze niet! Droomde
hij? Was hij de speelbal van een nachtmerrie? Leed hij aan zinsverbijstering?... Hij
zag niets dan een menigte grijze mannen die heen en weer liepen, op een erf met
verwoeste fruitbomen, tussen de puinhopen van zwartverkoolde, nog smeulende en
rokende gebouwen, die vroeger zijn mooie boerderij waren geweest.
Zijn boerderij...! Werd hij gek! Wat was er gebeurd...? Of was 't zijn boerderij
toch niet! Was het een andere grote hofstede? Het duizelde en schemerde vóór zijn
ogen; woest wreef hij met de hand over zijn voorhoofd, om de akelige visie weg te
vegen; hollend kwam hij aan het openstaande hek en op de boomgaard, midden in
de grijze mannen.
- Wat es dat hier! kreet hij schor, met droog-hikkende keel. Hij zag, daar waar het
hondehok van Duc gestaan had, een pak ten gronde liggen, en hij herkende Duc, die
dood lag, in een bloedplas. Hij zag, een eindje verder, tegen de half verkoolde
schuurdeur, het plat ten gronde uitgestrekte lichaam van een man en hij herkende
Bruno, de oudste zoon van de Keijsders.
- Wat es er hier gebeurd? herhaalde hij hees krijsend en kwam doodsbleek, met
fonkelende ogen en gebalde vuisten, naar een van de grijze mannen toe.
- Foert! zei deze kortaf, hem onzacht wegduwend.
Die plotse aanraking deed Florimond als onder een zweepslag opspringen. Wat,
foert! Wat had die vreemdeling, die indringer, die vijand, hier te gebieden, aan hém,
op zijn hof, waar hij de baas was geweest en zich nu weer, en meer dan ooit, de baas
nog voelde!
- Komt aan mij niet meer! brulde hij de kerel in 't gezicht. Komt aan mij niet meer,
of... Hij had de tijd niet uit te spreken. Tien armen grepen tegelijk hem vast, sloegen
hem tegen de grond, hamerden, met volle vuisten, zijn gezicht in bloed.
Hij schokte overeind, sprong eensklaps als een tijger op een van de kerels toe en
beet hem in 't gezicht, zó razend, dat
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de man huilend en brullend ervan achterover stortte, met Florimond, steeds bijtend
en verscheurend, als een beest, boven op hem.
Dat was het laatste. Een schot knalde, hard en kort als een zweepslag en de
opgeheven kolf van een geweer bliksemde neer, met een smakkende bons, op
Florimonds schedel... De grijze hersens spatten...
Een hoofdman te paard kwam aangegaloppeerd, om te zien wat er gebeurde.
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